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Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005976-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FAUSTINO BACHICURE (AUTOR(A))

DAVID BACHICURE (AUTOR(A))

VIVIANE FAUSTINO BACHICURE (AUTOR(A))

CLELIA REGINALDO FAUSTINO BACHICURE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (ADVOGADO(A))

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAILDE DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1005976-86/2017 Ação: Manutenção de Posse Autor: David Bachecure e 

Outros. Ré: Irailde de Souza. Vistos em correição. DAVID BACHECURE, 

CLELIA REGINALDO FAUSTINO BACHICURE, RODRIGO FAUSTINO 

BACHICURE e VIVIANE FAUSTINO BACHICURE, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Manutenção de 

Posse” em desfavor IRAILDE DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

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

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial: a) acostando aos autos 

documentação comprobatória da necessidade de assistência judiciária (IR, 

holerite e afins), cumprindo integralmente o disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil; b) adeque a pretensão, moldando a modalidade 

de posse correta que pretende alcançar e, ainda, c) narrando 

expressamente a data em que tivera a posse violada, nos termos do artigo 

319, III, do CPC, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se e 

cumpra-se. Roo-MT., 07 de setembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000446-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIDY CAIK DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que conforme juntado nos autos, as custas judiciais e a taxa 

judiciária foram devidamente recolhidas e arrecadadas pela PARTE 

REQUERIDA. Porém o pagamento do valor do cartório distribuidor não foi 

realizado. Sendo assim, nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, INTIMO a PARTE REQUERIDA para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o recolhimento do valor de R$14,81 ao 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 de anotações no Cartório Distribuidor, conforme CNGC/MT e 

Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuado o pagamento, juntar o 

comprovante de depósito/transferência, conforme Lei nº 7.603/2001.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 930019 Nr: 4817-57.2019.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GOES & NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO. Trata-se de pedido de restituição de custas processuais 

apresentado por GOES & NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela 

não distribuição de duas ações de execução, tendo como referência a 

guia n. 82872 no valor de R$ 9.639,84 (nove mil seiscentos e trinta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos) e a guia n. 82871 no valor de R$ 

9.702,49 (nove mil setecentos e dois reais e quarenta e nove centavos). A 

requerente foi intimada para adequar o seu pedido com disposições da 

Instrução Normativa SCA nº02/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, sendo-lhe concedido prazo apresentar nos autos 

procuração judicial com poderes específicos do titular do crédito – Banco 

do Brasil S/A, para “receber e dar quitação” dos valores a serem 

restituídos (art. 38 do CPC), considerando que o pedido tem como 

beneficiário do crédito a Sociedade de Advogados. Entretanto, a 

requerente insiste em se declarar beneficiária do crédito e também insiste 

em ser dispensável autorização de seu constituinte, no caso Banco do 

Brasil, para que a quantia a ser restituída seja creditada em sua conta. 

Pois bem. A norma que regula a matéria é bem clara e não deixa dúvidas 

em relação ao procedimento a ser adotado (...) Dessa forma, ante o não 

atendimento do que determina a Instrução Normativa SCA nº02/2011, 

indefiro o pedido de restituição e determino o arquivamento deste 

requerimento. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002415-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

HELVIO SANTOS SANTANA OAB - SP353041-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1002415-54/2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autora: 

Nilva Rosa dos Santos. Rés: Dismobrás Importação, Exportação e 

Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A e Outra. Vistos, etc. NILVA 

ROSA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu bastante 
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procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais” em desfavor de DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A e 

ALCATEL – LUCENT BRASIL S/A, ambas pessoa jurídica de direito 

privado, aduzindo: “Que em outubro de 2015 comprara na primeira ré um 

aparelho celular, sendo a segunda ré a fabricante; que, adimplira a 

importância de R$1.260,00 (um mil duzentos e sessenta reais); que, o 

aparelho apresentara problemas em janeiro de 2016.” De outro norte, a 

parte autora fora intimada, via seu patrono (fl.87 – ciente), para sanar as 

irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis conforme 

certidão de (fl.91). Ademais, a primeira ré comparecera espontaneamente 

aos autos às (fls.93/139), muito embora, a apresente demanda sequer 

tenha sido recebida. É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente 

intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não carreou os 

dados (documentos) indispensáveis à propositura da demanda, conforme 

determinado à (fl.84). Como se sabe, para o indeferimento da petição 

inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. Nesse 

sentido: "desnecessária a intimação pessoal das partes, na hipótese de 

extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda a 

inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL 

CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL 

- NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO 

ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO 

CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para 

emendar a petição inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante 

não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento 

da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito na forma 

preconizada do artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, 

todos do CPC. Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, 

eis que a publicação em nome do advogado constituído nos autos é o 

quanto basta, sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes 

-Recurso não conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 

200951010052733, Des. Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) 

Assim, considerando-se que a parte autora devidamente intimada a 

emendar a inicial assim não procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face 

ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de 

mérito o processo aforado NILVA ROSA DOS SANTOS, com qualificação 

nos autos, em desfavor de DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A e ALCATEL – 

LUCENT BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, com fulcro no art. 

321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição 

inicial. Custas pela parte autora, eis que não comprovara a necessidade 

da assistência judiciária. Sem honorários haja vista que não houve a 

citação das rés, nem mesmo estabilização da lide, mesmo porque a mesma 

sequer fora recebido por este juízo. Transitada em julgado e cumpridas as 

demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 21 de agosto de 2017. Dr. Luiz 

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

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000840-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA MEIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1000840-11.2017 Ação: Indenização por Dano Moral Autor: Ricardo 

Batista Meire Ré: Banco Bradesco S/A Vistos, etc. RICARDO BATISTA 

MEIRE, pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante 

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

inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral’ em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: 

“Que o autor possui cartão de crédito junto ao réu; que os valores 

referentes aos débitos contraídos com o cartão são diretamente 

descontados em sua conta corrente; que ao realizar a consulta para uma 

certidão negativa verificou que seu nome estava negativado pela quantia 

de R$ 221,91 (duzentos e vinte e um reais e novena e um centavos); que 

procurou sua agência para certificar pois nunca teve nenhuma pendência; 

que na agência ficou esclarecido que não existia nenhum valor em aberto; 

requereu a procedência do pedido para condenar o réu ao pagamento de 

indenização por danos morais. Junta documentos.” Devidamente citada a 

requerida contestou a ação alegando: “Que inexiste cobrança indevida; 

que se houve a inscrição foi por efetiva falta de pagamento; que inexiste 

dever de indenizar, nem dano moral configurado. Requereu por fim a 

improcedência da demanda.” Sobre a contestação, manifestou-se a parte 

autora (fls.75/78). Foi determinada a intimação das partes acerca de 

eventual pedido de dilação probatória (fls.79/81), oportunidade onde o 

autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a ré deixou seu prazo 

transcorrer in albis, 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 a declaração de inexistência 

de dívida, cumulada com danos materiais e morais, segundo a qual, faz 

jus. Inexiste preliminar a ser decidida. No mérito, analisando as razões de 

fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação merece parcial acolhimento, 

pois, em que pese à versão defensiva trazida na contestação, entendo 

que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência 

do fato narrado na exordial, deve ser debitado à ré, que não obteve êxito 

em demostrar regular existência debito em aberto não quitado pelo autor, 

daquele que tornaria licita a inclusão do seu nome nos serviços de 

proteção ao crédito. A ré, por intermédio de seu bastante procurador, ao 

apresentar a sua peça defensiva não obteve total êxito em comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cujo 

ônus era seu, eis que se trata de relação de consumo. Por outro lado, o 

autor cumpriu com o ônus que lhe incumbia, qual seja, informou que 

inexistiam débitos inadimplidos, bem como apresentou os referidos 

comprovantes de adimplemento. Ainda importante destacar que a ré não 

apresentou qualquer indício de prova de que as cobranças eram lícitas, 

legais, exigíveis. Referida exigibilidade dos descontos poderia ser 

facilmente comprovada pela parte ré, com a apresentação de contratos, 

demonstrativos de saques realizados, ou qualquer outra prova que 

demonstrasse que o apontamento dos serviços de proteção ao crédito era 

daquela legitima, ônus que lhe incumbia. Em caso análogo, a jurisprudência 

assim tem-se manifestado: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO 

JURÍDICA INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004198263, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Antônio 

Coitinho, Julgado em 08/11/2013)” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004198263 

RS, Relator: José Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 08/11/2013, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/11/2013) Evidente ressaltar que em que pese a ré elencar toda a 

dinâmica dos fatos, bem como colacionar aos autos documentos, esse 

são daqueles imprestáveis com a finalidade de eximir-lhe 

responsabilidade, ou de configurar como lícito e válido o negócio jurídico. 

Do exposto, declaro inexigível o apontamento sob o número 

857900521000034CT (fls.28). No que tange o dano moral, entendo que 

esse também é ocorrente. Uma vez declarada a dívida inexigível, a 

perpetuação de descontos diretamente lançados na folha de pagamento 

do autor é situação que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano. 

Nessa mesma linha é o pacífico entendimento jurisprudencial: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS 
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RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DEVER DE 

INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004198263, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Antônio Coitinho, Julgado em 08/11/2013)” (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004198263 RS, Relator: José Antônio Coitinho, Data de 

Julgamento: 08/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2013) Resta somente a fixação 

do quantum indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste 

critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou 

até mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao 

dano, mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há 

previsão legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano 

moral ou mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da 

lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às 

suas peculiaridades, assim como à repercussão econômica da 

indenização do dano moral, o certo é que o valor da condenação, como 

princípio geral: “não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar 

em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’, promovida 

por RICARDO BATISTA MEIRE, com qualificação nos autos, em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, para o fim de: a) 

declarar inexigíveis a divida levada a apontamento sob o número 

857900521000034CT; deve ainda a parte ré abster-se de realizar novo 

apontamento, sob pena da multa única de R$ 1.000,00 (um mil reais); b) 

condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

a título de danos morais, devendo incidir juros (1% a.m. simples) e 

correção monetária (INPC/IBGE) a contar desta decisão. Condeno-a 

também ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação. Transitada em 

julgado em não havendo pedido de cumprimento de sentença, e pagas as 

custas devidas, o que deve ser certificado, arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 21/Agosto/2017. Dr. Luiz 

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

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427115 Nr: 9225-43.2009.811.0003

 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: GENI DE SOUZA SCICHIEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEÍCULOS LTDA, VOLKS DO 

BRASIL IND. DE VEICULOS AUTO LTDA

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

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844 MG, CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846, MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:OAB/MG 63440, 

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - 

OAB:13739/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, ROBERTO 

CESAR DA SILVA - OAB:11.994 /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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 408,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437070 Nr: 5738-31.2010.811.0003

 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: LAZARA NUNES CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO MENDES DE OLIVEIRA, 

MARIA ROSARIA DA SILVA, OSENY NUNES MENDES, OLIVIA NUNES DE 

OLIVEIRA, DOMACI MARIA DA CRUZ, ORENY DE OLIVEIRA DIAS, RAFAEL 

ALEXANDRE ALMEIDA OLIVEIRA, LUCAS HENRIQUE ALMEIDA OLIVEIRA, 

LEONESIO NUNES DE OLIVEIRA, DULCINE NUNES DE OLIVEIRA, CINESIO 

NUNES DE OLIVEIRA, ANÉSIO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLICIA LUPINETT FERNANDES - 

OAB:21899/0, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), 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, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434402 Nr: 3068-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA 

EPP

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:1035-B/MT, LAZARO ROBERTO DE SOUZA PRADO - 

OAB:MT/8793-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), 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, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 
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os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754527 Nr: 10061-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIO SOARES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:MT- 3764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 145,20 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 125,00 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449423 Nr: 4602-62.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARRI HERTER TRANSPORTES LTDA ME, LARRI 

HERTER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647-B, JOAO BIGOLIN - OAB:13328-A/MT, 

LUCIANO CRIVELLENTE - OAB:/MT 8321-B

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

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

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

recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 1.233,60 ao 

FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 preencher o respectivo valor. 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843176 Nr: 9386-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIL DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:PROCURADOR, THIAGO PEREIRA GARAVAZO - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA SILVA GARCIA - 

OAB:79523

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

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

recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 ao FUNAJURIS, 

e o valor de R$ 60,22 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 

preencher o respectivo valor. 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.: 421578 Nr: 3738-92.2009.811.0003

 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: LOURIVAL RAMOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA BEATRIZ LOURENÇO DOS 

SANTOS - OAB:10819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MT/10320 - B, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:OAB/MT 9.255

 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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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, 
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bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401719 Nr: 15216-68.2007.811.0003

 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: JOAO CLEBE HERRERA, CIBELE HERRERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO HERRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, THAIS 

LOUANA MENDES SILVA - OAB:OAB-MT18.941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), 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, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744875 Nr: 4877-06.2014.811.0003

 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: EMILIA DE ASSIS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, FAI FINANCEIRA 

AMERICANAS ITAU S/A

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

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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 no valor de R$ 380,20 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 152,86 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.: 888877 Nr: 1275-65.2018.811.0003

 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: IRLAINE CRISTINA RUFF RITTER, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECCOES LOJAO DO QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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.: 908319 Nr: 7719-17.2018.811.0003

 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: DENISE TEREZINHA PERUZZO BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECÇÕES LOJAO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA DOS ANJOS VIEIRA - 

OAB:25294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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, 
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bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402993 Nr: 16505-36.2007.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON BATISTA DA SILVA

 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, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), 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, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75119 Nr: 10487-14.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO MESSIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:PROCURADOR, LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT, THIAGO PEREIRA GARAVAZO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B 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 no valor de R$ 554,97 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 585,76 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 176,41 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.: 756275 Nr: 11020-11.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:PROCURADOR, RAFAEL XAVIER DE PAULA- PROCURADOR - 

OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 261,08 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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.: 757557 Nr: 11846-37.2014.811.0003

 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: TERESINHA DE JESUS PORTELA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP AUTOGESTÃO EM SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO F. DE 

CAMARGO - OAB:MT - 15.222, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DA SILVA 

CAVALCANTE - OAB:DF/24.923, Nelson Wilians Rodrigues - 

OAB:11.065 - MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), 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, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715064 Nr: 10317-51.2012.811.0003

 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: IRANY ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 8 de 470



BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), 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, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838205 Nr: 8118-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SCRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L & S BRASIL ABSOLUT INDUSTRIA E 

COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA BIADOLA - 

OAB:OAB/PR50.887, EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - 

OAB:OAB/MT 6.209

 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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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.: 809279 Nr: 17753-56.2015.811.0003

 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: ELIETE DUARTE DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALITA LEITE DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT19935 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848

 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 no valor de R$ 540,60 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 586,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905698 Nr: 7015-04.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIAL BONFIM INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS

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

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

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

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

recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 23.241,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 20.000,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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/dívida ativa, 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.: 764749 Nr: 15689-10.2014.811.0003

 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: CARMEN HELLER AUGUSTIN, EMILIO HELLER 

AUGUSTIN, ELIZABETE HELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS ALVES 

PEREIRA - OAB:111205/SP, MILENA PIRAGINE - OAB:17210-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), 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 
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Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431033 Nr: 12906-21.2009.811.0003

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEYLA BATISTA RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:MT/11780, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), 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, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807181 Nr: 17079-78.2015.811.0003

 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: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TRIÂNGULO S.A - TRIBANCO, 

SPERANÇA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152.305/SP, JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - 

OAB:15.290/2000

 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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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.: 722880 Nr: 3889-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALE FREDERIK BIRD, SEMAÍAS TIMOTEO JANSON 

KLIEMASCHWSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE TUR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/9896, JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150

 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 no valor de R$ 422,32 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 152,86 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.: 450477 Nr: 5657-48.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO PADILHA COELHO, N R PNEUS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO BATISTA 

JUNIOR - OAB:13046/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 no valor de R$ 476,16 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 521,31 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 180,72 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, 
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bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427751 Nr: 9884-52.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NIVALDO MARQUES DE SOUZA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), 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, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420231 Nr: 2496-98.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTIDES FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11.230-B

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

LIMA - OAB:MT/ 5773

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA no cumprimento de sentença 

o Sr. ARISTIDES FERREIRA MENDES para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), 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, sob pena de anotações 

no Cartório Distribuidor e consequente encaminhamento para protesto. 

Sendo mais de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o 

recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/transferência para cada processo, e proceder à juntada nestes 

autos, por meio de petição, todos os comprovantes de 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739918 Nr: 1924-69.2014.811.0003

 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: STAEL MARIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13241A, FLAVIA DAS CHAGAS LEMOS COSTA FRANCO 

- OAB:OAB/RJ-124.479

 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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22619 Nr: 412-18.1995.811.0003

 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 ADROALDO GATTO, AGROPECUARIA 

SALLES LTDA, ESPOLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, VALNIR ANTONIO 

BERVIAN, AGROPECUARIA BASSO S/A, ILDO ROQUE GUARESCHI, ARI 

TORREMOCHA FIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPACEL COOPERATIVA AGROPECUARIA 

MISTA DO CERRADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B

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

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

recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 629,30 ao FUNAJURIS, 

e o valor de R$ 100,94 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 

preencher o respectivo valor. 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.: 336445 Nr: 4871-48.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMAQ TRANSPORTES DE MAQUINAS E 

SERVICOS LTDA - EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A, JOÃO IBRAHIM JABUR, 

LUIZ RENATO PACKER POZZOBON, MARIA CONCEICAO LEIBANTI 

BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FUJISAO KATO - 

OAB:37725, PAULO ROGÉRIO T. DE MAEDA - OAB:20912

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), 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, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712452 Nr: 7518-35.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANICE MINAS PRADO, GILMAR DE BARROS 

SPONTON DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/MT, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - 

OAB:16869/O

 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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 144,43 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 27,86 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, conforme CNGC/MT e 

Provimento 12/2017. 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394795 Nr: 8270-80.2007.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIRO MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHAIANY BATISTA - 

OAB:39975/PR, SANTINO RUCHINSKI - OAB:26606-A, TULIO BORGES 

MONTEIRO - OAB:81320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO TADEU 

GUILHEN - OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), 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, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754049 Nr: 9823-21.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELISE ADRIANE DELOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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.: 790281 Nr: 10342-59.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SIQUEIRA ALVES DELLA GIUSTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 42.277, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 
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- 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.: 344924 Nr: 453-33.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASSO GONCALVES DE CASTRO, CRISTINA 

LIGIA CARNEIRO ABREU DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Ferraz Dias - 

OAB:7660/MT, PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - 

OAB:21748/O, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS 

- OAB:5178/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), 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, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de 

forma individualizada, ou seja, um depósito/transferência para cada 

processo, e proceder à juntada nestes autos, por meio de petição, todos 

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773599 Nr: 3781-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GUILHERME NASCIMENTO DO CARMO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0

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

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-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 no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,54 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 88,08 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.: 92161 Nr: 3550-51.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CENTRAL DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PEDROTO DE A 

MAGALHÃES - OAB:147.769/RJ, LUCIANO ROGERS BRAGA 

(PROCURADOR DO BANCO CENTRAL) - OAB:OAB/DF 18.501

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

OAB:OAB/MT3719, MARCIO NOGUEIRA BARHUM - OAB:150018/SP, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-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 no valor de R$ 167,67 ao FUNAJURIS, 

e o valor de R$ 233,24 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 

preencher o respectivo valor. 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000935-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLYS HENRIQUE DE MELO GARCIA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000935-36.2020 Ação: Cobrança Autora: Anhanguera Educacional 

Participações S.A. Réu: Thallys Henrique de Melo Garcia. Vistos, etc. 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” 

em desfavor de THALLYS HENRIQUE DE MELO GARCIA, com qualificação 

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

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

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

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

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

nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o 

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

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

Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008572-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NICOLAU DE ANDRADE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO OAB - MT25632/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se 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: 1004285-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA DE NAZARE GOMES (REU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001049-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DIAS SELICANI (REQUERIDO)

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001049-72.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Réu: NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível 

Ltda. Vistos, etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de NG NOVO GUARUJÁ II COMÉRCIO 

DE COMBUSTÍVEL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a 

parte autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, 

comprove seu recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código 

de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de 

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

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

80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001056-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCELINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CDL RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001056-64.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Coronel 

Fabriciano - MG Autor: Antonio Marcelino de Sousa. Réus: Sena 

Consultoria – Assessoria e CDL Rondonópolis. Vistos, etc. ANTONIO 

MARCELINO DE SOUSA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de SENA 

CONSULTORIA – ASSESSORIA E CDL RONDONÓPOLIS, com qualificação 

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

autora, através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, carreie aos autos cópia da carta precatória expedida, 

bem como, cópia da petição que requerera a sua expedição, sob pena de 

devolução sem cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o 

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

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

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006512-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO KRAKER LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MORAES DA ROSA OAB - SC40555 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REU)

ELLO LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JERONIMO BALDUINO RAMOS (TESTEMUNHA)

 

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 (ID 28302811 

e 28302814), indicando o endereço das requeridas para intimação pessoal 

acerca da audiência de instrução designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016770-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SOARES FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016770-98.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Cristiane Soares Farias. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. CRISTIANE SOARES FARIAS, com qualificação 

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

Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

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

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

Aduz a parte autora em sua exordial que é consumidora de energia 

elétrica da Unidade Consumidora nº6/2275650-6; que, a ré imputa-lhe 

débito no valor de R$1.381,41 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e 

quarenta e um centavos), referente ao mês de março/2018, com 

vencimento para o dia 30/05/2018, conforme documento de (Id 27596288); 

que, a referida fatura corresponde à recuperação de consumo. Ademais, 

não comprovara nos autos que se encontra adimplente com as faturas 

regulares referente aos meses de janeiro/2019 a novembro/2019. Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

que a parte ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia 

elétrica, bem como, abstenha-se de incluir o nome e CPF da parte autora 

nos órgãos de restrição ao crédito, em razão da fatura discutida nos 

autos, sob pena de aplicação de multa diária, nos termos do item ‘a’ (ID 

27596274, pág.36). D E C I D O: Considerando os documentos de (ID 

27596281, pág.08), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

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

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

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

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

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

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

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento 
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do pedido, prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 

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

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

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

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

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

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

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

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 

DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento de energia elétrica como 

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

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

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

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

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

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

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

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO NO 

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

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

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

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

constrange o consumidor ao pagamento, sem atender aos interesses da 

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

dos autos em que se encontram presentes os requisitos para a 

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

notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o perigo de 

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

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

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

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

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

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

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

entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não 

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

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

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

recuperação de consumo conforme alegado pela parte autora, enquanto 

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

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

urgência suplicada na inicial para determinar que a empresa ré 

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

Consumidora nº nº6/2275650-6, bem como, de incluir o nome e CPF da 

parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, em razão da fatura 

discutida nos autos de (ID 27596288), sob pena de aplicação de astreintes 

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

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

deliberações deste juízo. Todavia, condiciono o cumprimento da tutela 

provisória de urgência à comprovação nos autos da quitação das faturas 

regulares referentes aos meses de janeiro/2019 a novembro/2019, eis que 

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

inversão do ônus da prova requerido no item ‘e’ de (ID 27596274, pág.37), 

eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível de causar 

à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter o recurso 

em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de Processo 

Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM 

AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o 

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

conciliação a ser realizada no dia 30 de março de 2020, às 08h00min, no 

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 18 de dezembro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000493-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TEIXEIRA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI OAB - MT17202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WB MECANICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA OAB - MT5773-O (ADVOGADO(A))

 

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

manifeste-se nos autos acerca da Petição ID 25493042, bem como, 

acerca da Certidão ID 28482046.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010906-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impugnar as contestações oferecidas nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014589-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUPRENORTE AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARDSON MARCELO FREDDO OAB - MT24922/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BARBOSA QUEIROZ (REU)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007471-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAISE OLIVEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015141-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FERRARI (REU)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012573-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL WINTERFELD BARBIERI (EXECUTADO)

RWB COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 743908 Nr: 4324-56.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAELYTON OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS VEICULOS RENAULT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:MT/9.566, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT9552

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2618-448.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Jaelyton Oliveira Campos

Executado: Buritis Veículos Renault.

Vistos, etc.

Analisando a capa dos autos e o sistema APOLO, verifica-se que fora 

cadastrado como patrono do réu o Dr. Patrick Alves Costa e o Dr. Marcos 

Adriano Bocalan.

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

advogados foram cadastrados erroneamente, tendo em vista que os 

poderes conferidos pela ré Buriti Distribuidora de Veículos Ltda à Draª. 

Lyzia S. Menna Barreto Ferreira foram substabelecidos ao Dr. Reinaldo 

Américo Ortigara, conforme documento de (fl.239).

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 da parte ré o Dr. Reinaldo Américo Ortigara.

Por fim, cancelo a certidão de (fl.394) e, via de consequência, determino a 

intimação do patrono do réu acerca da decisão de (fl.392).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Rondonópolis, 20 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.: 809740 Nr: 17851-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGO AUTO PEÇAS LTDA ME,, MARCOS 

APARECIDO DE GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 17851-41.2015

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S.A.

Executados: Vigo Auto Peças Ltda Me e Marcos Aparecido Góes.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.102/verso), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação da parte 

executada por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos 

do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

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

parágrafo único do CPC.

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

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

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 20 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.: 783465 Nr: 7585-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. REZENDE SALLES, GUSTAVO REZENDE 

SALLES, CARLA VANESSA CAMARGO DA SILVA, BRUNO HENRIQUE 

CAMARGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:56.918 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n°7585-92.2015

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os fólios processuais, verifica-se que o cálculo 

de (fls.73/77) está defasado e cortado, assim, hei por bem em determinar 

a intimação da parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do 

débito atualizado, bem como, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 424265 Nr: 6411-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARIA DE FREITAS WARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ONOFRE, JOSE APARECIDO 

FERREIRA DOS SANTOS, M ONOFRE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 16 de 470



OAB:MT/13842-A, INACIO PIRES GODINHO - OAB:MT/10.068, STELLA 

HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6411-58.2009

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Regina Maria de Freitas Ward.

Executados: Moacir Onofre e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.397/verso), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação dos sócios 

da executada por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, 

ambos do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte exequente, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

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

parágrafo único do CPC.

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

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

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 20 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.: 808658 Nr: 17557-86.2015.811.0003

 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: JOSÉ VERISSIMO VILELA, MILTON ALVES BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORCELINA BARBOSA VILELA, JAIR VILELA 

MACHADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:MT/9127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 17557-86.2015

Ação: Cobrança de Corretagem

Autores: José Veríssimo Vilela e Milton Alves Brasil.

Réus: Jorcelina Barbosa Vilela e Jair Vilela Machado Filho.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.118/119), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação da parte ré 

por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código 

de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

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

parágrafo único do CPC.

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

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

Intime-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 20 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.: 747324 Nr: 6353-79.2014.811.0003

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO CARNES F LTDA ME, HELCIO 

ANTONIO NALESSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-4, NATALIA HONOSTORIO 

DE REZENDE - OAB:OAB/MS 13.714, 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 6353-79.2014

Ação: Monitória

Autor: Itaú Unibanco S.A.

Réus: Comércio Carnes F Ltda Me e Hélcio Antônio Nalesso Júnior.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.102/verso), hei por bem em 

deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação da parte ré 

por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código 

de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

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

parágrafo único do CPC.

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

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

Intime-se.

Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 20 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.: 726121 Nr: 7066-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA ALVES DA SILVA, DAIANE ALVES DA 

SILVA, IVANIA DA SILVA ALVES, FABIO ALVES DA SILVA, NUBIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611, POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT

 D E C I D O:Analisando os termos do petitório de (fls.231/234), não 

verifico elementos contundentes para acolher a pretensão, haja vista que 

o convênio ‘Bacen CCS” não serve para o fim pretendido pelo exequente, 

assim, indefiro.Neste sentido, a jurisprudência assente que:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONSULTA SISTEMA CCS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A orientação 

das turmas que compõem a 2ª Seção desta Corte, é no sentido de que a 

execução se justifica para a satisfação do credor, razão tem se admitido 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. 2. No caso em tela, o pedido da INFRAERO refoge a tal 

entendimento, pelo simples fato de que a consulta ao CCS, não representa 

qualquer celeridade ou efetividade à ação de cobrança, porquanto tal 

cadastro não indica a existência de saldos de contas ou aplicações 

financeiras do executado, servindo exclusivamente como instrumento de 

auxilio no combate aos crimes de lavagem de dinheiro, consoante disposto 

no art. 3º da Lei 10.701/2003.” (TRF-4 - AI: 50298914120144040000 

5029891-41.2014.404.0000, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, 

Data de Julgamento: 28/01/2015, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

D.E. 29/01/2015)Por fim, intime-se a parte exequente, vi seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 20 de janeiro de 
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2020.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740742 Nr: 2466-87.2014.811.0003

 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: ANTONIO PEREIRA BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVIO BORGES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2466-87.2014

Ação: Usucapião

Autor: Antônio Pereira Bravo.

Réu: Lívio Borges Monteiro.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fl.260), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a exclusão dos confinantes 

Domingos Barbosa Borges e Adalgisa Albino de Souza Borges, bem como, 

a citação dos confinantes Mara Silva de Carvalho e Wilson Silveira 

Figueiredo por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos 

do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

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

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

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 20 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.: 774669 Nr: 4151-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONEDIS ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A DA FONSECA INDÚSTRIA DE MÓVEIS, 

GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 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 4151-95.2015

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Pereira Gionedis Advogados.

Executados: L A da Fonseca Indústria de Móveis e Outra.

Vistos, etc...

Determino à serventia para que proceda com a imediata troca da etiqueta 

da capa do feito, eis que equivocada.

De outro lado, analisando os termos do petitório de (fls.218/220) e de 

(fls.222/223; fl.225), hei por bem em deferir o levantamento dos valores 

depositados à (fl.220), com suas devidas correções, em favor da parte 

exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista à parte executada, para que 

no prazo de (5) cinco dias, manifeste-se sobre a pretensão de 

(fls.222/223) e, ao depois, intime-se a parte exequente, para que no prazo 

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

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 422099 Nr: 4382-35.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRT, MARI ODETE TONIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO RODRIGUES, CODER - COMPANHIA 

DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - OAB:12794/MT, MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4382-35.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente/menor: J. R. T.

Representante: Mari Odete Toniolli.

Executados: Osvaldo Rodrigues e Coder – Cia de Desenvolvimento de 

Roo.

Vistos, etc...

Sobre a certidão de (fl.641), manifeste-se a parte exequente no prazo de 

(5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 722487 Nr: 3499-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A DA FONSECA INDÚSTRIA DE MÓVEIS, 

DOUGLAS FONSECA DE OLIVEIRA, GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RANIER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3499-49.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: L A da Fonseca Indústria de Móveis e Outros.

Vistos, etc...

Anulo a certidão de (fl.128) e, via de consequência, determino a intimação 

da parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo 

improrrogável de (10) dez dias, cumpra integralmente o comando decisório 

de (fl.122).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 756549 Nr: 11208-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIR JOSE CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 
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MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO VASCONCELOS 

LAVIGNE - OAB:115265

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11208-04.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Claudiomir José Correia.

Executada: Wap Construções e Serviços Ltda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documentos de (fls.256/260), hei por 

bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

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

atualizada do contrato social da executada.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 727478 Nr: 8351-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA OLIVEIRA MANARDO - 

OAB:OAB/MT 19.354, ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - OAB:18944, 

HELOISA KETLEN DE OLIVEIRA MACHADO - OAB:17294/O, LEONARDO 

SANTOS DE REZENDE - OAB:6.358/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 8351-19.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco de Lage Landen Brasil S.A.

Executado: Olavo Aguiar Paiva Filho.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório e documento de (fls.209/210), hei por 

bem em determinar a intimação da parte exequente, via seu bastante 

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

atualizada do contrato social da empresa Boi Bom Comércio de Animais 

Ltda Me.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 872664 Nr: 7527-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER, BASILIO LOTARIO 

RICHTER, LISIA DA CUNHA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA AMBROSIO - 

OAB:OAB/PR 68.218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PRISCILA FURST - 

OAB:OAB/PR47733, ELAINE MASSAE NAKAZAWA - OAB:OAB PR 

59.417, PAULO FERNANDO PAZ ALARCÓN - OAB:OAB/PR 37007, 

RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:OAB /DF14.517

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7527-21.2017

Ação: Embargos à Execução

Embargantes: Sirlei Eunice Donner Richter e Outro.

Embargada: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Vistos, etc...

Sobre a manifestação do ilustre perito às (fls.284/285), dê-se vista às 

partes, para apresentarem resposta no prazo de (10) dez dias, após 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 755981 Nr: 10836-55.2014.811.0003

 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: DEBORA MARTINS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBL ALIMENTOS S/A (GRUPO MARFRIG)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10836-55.2014

Ação: Rescisória de Contrato de Prestação de Serviços c/c Cobrança

Autora: Debora Martins Oliveira.

Ré: Mbl Alimentos S.A. – Grupo Marfrig.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.222/223), hei por bem em 

determinar a intimação da parte ré, via seu bastante procurador, para que 

no prazo de (5) cinco dias, cumpra o disposto no artigo 524 do Código de 

Processo Civil, após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 749053 Nr: 7284-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA MARTINS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBL ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7284-82.2014

Ação: Cautelar de Busca e Apreensão

Autora: Debora Martins Oliveira.

Ré: Mbl Alimentos S.A.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 438634 Nr: 7301-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SUZETE VEIVANCO, MICHELL JOSE 

GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7301-60.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Angela Suzete Veivanco e Michell José Giraldes Portela.

Executado: Banco Itaú S.A.

Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.202), hei por bem em determinar 

a retificação dos polos, passando a constar como exequente Banco Itaú 

S.A. e executada Ângela Suzete Veivanco.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista ao exequente – Banco Itaú 

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

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 387495 Nr: 1180-21.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CRISTINA KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA APARECIDA 

KULEVICZ - OAB:OAB/MT 20.576-O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1180-21.2007

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco Sudameris Brasil S.A.

Executados: Renata Cristina Kulevicz e Ricardo José Kulevicz.

 Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.221) e compulsando detidamente os fólios 

processuais, verifica-se que o cálculo de (fl.208 – 16.09.2016) está 

defasado, assim, hei por bem em determinar a intimação da parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, bem 

como, requeira o que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 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.: 269154 Nr: 2628-73.2000.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILDA GOSI FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT/ 5.270

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2628-73.2000

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Reinaldo Celso Bignnardi.

Executada: Venilda Gosi Franca.

Vistos, etc.

 Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da executada (fl.709/v), conforme extrato em anexo.

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

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 789570 Nr: 10056-81.2015.811.0003

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10056-81.2015

Ação: Reintegração de Posse

Autor: Bradesco Leasing S/A – Arrendamento Mercantil.

Réu: Sérgio Luiz Lemos.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu 

(fl.66), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 821319 Nr: 3340-04.2016.811.0003

 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. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY CECILIA KAMCHEN DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3340-04.2016

Ação: Busca e Apreensão

 Autor: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

Ré: Franciely Cecilia Kamchen de Lima.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Renajud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço da ré 

(fl.53), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 379446 Nr: 7732-36.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIEL MONTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EROULTHS CORTIANO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 15.389, GUILHERMO PARANAGUÁ E CUNHA - 

OAB:OAB/PR 37.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº7732-36.2006

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

 Exequente: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

Executado: Daniel Montoro.

Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fl.173), hei por bem indeferir o 

pedido, eis que tal diligência compete à parte e não ao Poder Judiciário.

Lado outro, atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo 

Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo 

o bloqueio on line de valores e requisição de informações, bem como, o 

convênio “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço 

do executado, conforme extratos em anexo.

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

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 820247 Nr: 3059-48.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO VALERIO, ADELIA VAZ VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

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

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EROULTHS CORTIANO JUNIOR 

- OAB:OAB/PR 15.389, GUILHERMO PARANAGUÁ E CUNHA - 

OAB:OAB/PR 37.358

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3059-48.2016

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequentes: Adolfo Valério e Outro.

Executado: Solo Vivo Industria e Comércio de Fertilizantes Ltda.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.75), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) 

sessenta dias.

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

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

Em caso de inércia, intime pessoalmente o exequente, para que no prazo 

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

de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 441908 Nr: 10577-02.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTM CONSTRUCOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON MARQUES, SILMARA LAURA 

LEMES TEIXEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM 

- OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:5180/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10577-02.2010

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: MTM Construções Ltda.

Executados: Jeferson Marques e Silmara Laura L. T. Marques.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.118/127), hei por bem em deferir 

o pedido de penhora do veículo descrito às (fls.118v/119), com fulcro no 

artigo 835, inciso IV do Código de Processo Civil, expedindo-se mandado 

de penhora, avaliação e intimação.

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

CPC.

Ademais, atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio 

oferecido pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita 

a busca on-line de veículos, bem como, averbar restrições, defiro o pedido 

de (fl.119), somente com relação a transferência do bem, conforme 

extrato em anexo.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 793874 Nr: 11828-79.2015.811.0003

 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

 PARTE AUTORA: LUCIENE SOUZA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESVAR SERAFIM DO AMARAL, EVA FRANÇA 

DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11828-79.2015

Ação: Usucapião

Autora: Luciene Souza Diniz.

Réus: Jesvar Serafim do Amaral e Outro.

Vistos, etc.

Primeiramente, retifique-se a certidão de (fl.86), conforme determinado à 

(fl.88).

Lado outro, atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo 

Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo 

o bloqueio on line de valores e requisição de informações, bem como, o 

convênio “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço 

do confinante Jesiel Serafim do Amaral (fl.102), conforme extratos em 

anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 718306 Nr: 13765-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SANDRO PISSINI E 

MARQUESINI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEME MEDEIROS & GONÇALVES S.C LTDA - 

MAIS RONDONÓPOLIS LTDA, TIAGO VIDOTTI FREITAS, CARLOS LUIZ 

RUFINO, MARILDA SOARES RUFINO, KARLA KAROLINE SOARES RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:56.918 

OAB/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 13765-32.2012

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Banco do Brasil S.A. e Sandro Pissini e Marquesini.

Executados: Leme Medeiros & Gonçalves S.c. Ltda e Outros.

 Vistos, etc...

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, indefiro o pedido de 

(fls.274/275), tendo em vista que o veículo descrito pelos exequentes 

possui restrições judiciais de outros juízos, não sendo possível a sua 

penhora, conforme se verifica pelo extrato em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

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

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 706222 Nr: 929-27.2012.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, JOSÉ 

ISRAEL DA SILVEIRA

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

OAB:8.521/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:MT/13.479-B, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº929-27.2012

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco do Brasil.

Executados: Angela Augustin da Silva e Outro.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço dos 

executados (fl.162), conforme extratos em anexo.

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

o que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 739889 Nr: 1912-55.2014.811.0003

 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: PEDRO MENDES -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO GONÇALVES RIOS-ME, FÁBIO SÉRGIO 

VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1912-55.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Pedro Mendes Me.

Executados: Célio Gonçalves Rios Me e Fábio Sérgio Vitor.

Vistos, etc...

DETERMINO À SERVENTIA PARA QUE PROCEDA IMEDIATAMENTE COM A 

CONVERSÃO DO FEITO, CONFORME DECISÃO DE (FLS.155/VERSO), 

PROFERIDA EM 03.03.2016.

De outro ponto, analisando a questão trazida à liça pela parte exequente 

às (fls.210/214), hei por bem em deferir a penhora dos direitos aquisitivos 

derivados da alienação fiduciária, com fulcro no artigo 835, inciso XII do 

Código de Processo Civil.

 Neste sentido, a jurisprudência assente que:

“PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. 

PENHORA. VIABILIDADE. I - Embora não seja aceito o bloqueio judicial de 

bens constituídos por alienação fiduciária (art. 7-A do Decreto-Lei nº 

911/69), é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo objeto da 

restrição, os quais gozam de expressão econômica diversa da 

propriedade do bem (art. 835, XII, do CPC) II - Deu-se provimento ao 

recurso.” (TJ-DF 07182813020198070000 DF 0718281-30.2019.8.07.0000, 

Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 09/10/2019, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/10/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.)

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 844 do 

CPC.

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

para que no prazo de (5) cinco dias, traga aos autos o endereço 

atualizado do credor fiduciário.

Vindo aos autos, proceda-se a intimação do credor fiduciário dos termos 

desta decisão e para que no prazo de (15) quinze dias, informe a situação 
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atual do contrato, acostando extrato detalhado.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 752686 Nr: 9140-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS, 

LIDIANE ALVES LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 

8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9140-81.2014

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: N W Ferreira de Farias Epp – Operário Materiais de 

Construção.

Executada: Lidiane Alves Lino.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.85), hei por bem em deferir 

parcialmente a pretensão e, via de consequência, determino a expedição 

de mandado de constatação, devendo o senhor oficial de justiça 

diligenciar até a empresa executada e descrever todos os bens que 

guarnecem a sede da empresa (artigo 836, §1º e §2º, CPC), inclusive, 

relatar quem é o proprietário do estabelecimento e solicitar cópia de 

documentos que comprovem sua propriedade.

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

dias, após conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 449900 Nr: 5080-70.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA VENTI SHOP

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

OAB:OAB/MT 11.551

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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 5080-70.2011

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Marcos Adriano Oliveira.

Executada: Casa Venti Shop.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.112/114), hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido, com fulcro no artigo 835, inciso VI do Código de 

Processo Civil, expedindo-se mandado de penhora, avaliação, remoção e 

intimação, com relação aos seguintes bens: climatizador industrial, 

exaustor elétrico e móveis/expositores; até o valor de quitação do débito.

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

CPC.

Insta ressaltar, que a penhora não poderá inviabilizar as atividades da 

parte executada, bem como, caberá ao exequente a responsabilidade pela 

remoção do bens, oferendo ao senhor Oficial de Justiça os meios 

cabíveis.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 718815 Nr: 14290-14.2012.811.0003

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº14290-14.2012

Ação: Busca e Apreensão

 Autor: Banco Bradesco S/A.

Réu: Transcris Transportes Rodoviários Ltda Me.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu 

(fl.230), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 802117 Nr: 15233-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE DOS REIS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI KELLY DA SILVA SOUZA

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

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº15233-26.2015

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Franciele dos Reis Machado.

Executada: Geni Kelly da Silva Souza.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço da 

executada (fl.122), conforme extratos em anexo.

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

o que de direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 23 de 470



Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435153 Nr: 3820-89.2010.811.0003

 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 J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ PEREIRA BALCAÇAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/9070 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº3820-89.2010

Ação: Reintegração de Posse

Autor: Banco J. Safra S/A.

Réu: Antonio Luiz Pereira Balcacar.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do réu (fl.94), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 424426 Nr: 6596-96.2009.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA GOMES MIRANDA, AMAURI DE TAL

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

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 6596-96.2009

Ação: Execução de Título Executivo Judicial

Exequente: Maria Neuza Rodrigues de Almeida.

Executados: Josefa Gomes Miranda e Amaury de Miranda.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.134/135), hei por bem em deferir 

os pedidos, devendo a parte executada ser intimada pessoalmente, para 

que no prazo de (5) cinco dias, indique quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de 

aplicação do disposto no paragrafo único do artigo 774 do Código de 

Processo Civil, bem como, para que o executado Amaury de Miranda 

informe seus dados pessoais.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 700662 Nr: 8634-13.2011.811.0003

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

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

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8634-13.2011

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Banco do Brasil S/A.

Réu: João Alves dos Santos.

Vistos, etc.

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do réu (fl.191), conforme extratos em anexo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 708096 Nr: 2930-82.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ADRIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, 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

Feitos Cíveis nº 2930-82.2012

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Resende Advogados Associados.

Executado: Marcos Adriano da Silva.

Vistos, etc...

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente ação de 

“Execução de Sentença” em desfavor de MARCOS ADRIANO DA SILVA, 

devidamente qualificado e após seu processamento, apresentara a 

manifestação de (fls.134/135), vindo-me 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 propostos por RESENDE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, em desfavor de MARCOS ADRIANO DA SILVA.

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, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.
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Nesta data, fora realizada a retirada das restrições, via Renajud, conforme 

extratos em anexo.

Façam as demais baixas devidas.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 393775 Nr: 7321-56.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ, RICARDO JOSE 

KULEVICZ, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, AMANDA SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:21752/O OAB/MT, CLICIA LUPINETT FERNANDES - OAB:21899/O, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 7321-56.2007

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Rodrigo Sérgio Kulevicz e Outros.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.232), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de (60) 

sessenta dias.

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

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

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

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

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 710022 Nr: 4970-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIR GONÇALVES DE SOUZA - ME, ANÍSIO 

RODRIGO GOMES, DALMIR GONCALVES DE SOUZA, MARIA APARECIDA 

GONCALVES GOMES, CLEIA NATTES DO NASCIMENTO

 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: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4970-37.2012

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Banco do Brasil S/A.

Executados: Dalmir Gonçalves de Souza – Me e Outros.

Vistos, etc

Considerando o petitório de (fl.230), e atento ao fato de que não há 

convênio estabelecido entre o Tribunal de Justiça deste Estado com a 

instituição requerida pela parte exequente, hei por bem indeferir o pleito 

autoral.

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

o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Roo-MT., 21 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.: 810385 Nr: 18013-36.2015.811.0003

 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

 PARTE AUTORA: JOSE OLIMPIO DE SALES, OTONILIA FRANCISCA DIAS 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTAU S/A INDUSTRIA E COMERCIO, 

ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, WALKYRIA LEAO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18.199/MT, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - 

OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 18013-36.2015

Ação: Usucapião Extraordinário

Autores: José Olímpio de Sales e Outra.

Ré: Martau S.A. Indústria e Comércio.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.153/155), hei por bem em deferir 

o pedido (fl.153, item 2), expedindo-se carta precatória de citação, com 

prazo de (45) quarenta e cinco dias para seu cumprimento, em 

consonância com o disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil.

No mesmo diapasão, defiro o pedido e, via de consequência, determino a 

citação dos confinantes Maria Ignês Francischini Torente Narciso, João 

Silvério Pereira Narciso e Vagner Francisco Vieira por edital, com fulcro no 

artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo Civil.

Prazo do edital é de (30) trinta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista ao Ministério 

Público e, ao depois, à parte autora, para manifestação em (5) cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 21 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.: 412848 Nr: 8704-35.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA E VILELA SOUZA LTDA EPP, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, 

JOSE RENATO FAGUNDES, LAIS MARIA DA CUNHA FAGUNDES

 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

Processo nº 8704-35.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Souza e Vilela Souza Ltda Epp e Duílio Piato Júnior.

Executados: Cetro Engenharia e Arquitetura Ltda e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.275/280; fl.283), hei por bem em 

deferir o pedido de (fl.277, alínea ‘a’), expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se.
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Rondonópolis, 21 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.: 719513 Nr: 561-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB/PR 56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 561-81.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Dupé Calçados e Confecções Ltda Me e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.285/286), hei por bem em deferir 

o pedido, devendo a parte executada ser intimada pessoalmente, para que 

no prazo de (5) cinco dias, indique quais são e onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de 

aplicação do disposto no paragrafo único do artigo 774 do Código de 

Processo Civil.

Deverá a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, trazer aos autos o 

endereço atual dos executados.

Cumprida a determinação supra, expeça-se o necessário.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 436149 Nr: 4817-72.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE GASTRONOMIA UNIVERSO 

GOURMET LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:MT/9214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1581/MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4817-72.2010

Ação: Execução

 Exequente: Televisão Centro América Ltda.

Executada: Escola de Gastronomia Universo Gourmet Ltda Me.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.116/117), hei por bem em 

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

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

contrato social da executada.

Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 756195 Nr: 10956-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, ALEXANDRE 

AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE FREITAS, LUCIANA FISCHER, ÁGUA 

BONITA REFLORESTAMENTO LTDA, GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, BRUNO RAMOS DOMBROSKI - OAB:173725, 

CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14690/O, FABIO DE 

OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19.615, FERNANDO MARSARO - OAB:12.832, 

HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:23.829, LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:OAB/MT 7381, LUIZ CARLOS CÁCERES - 

OAB:26.822, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656, RODRIGO 

LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099, THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS 

NEVES - OAB:OAB/MT 22.056, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

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

OAB:11210-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10956-98.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Guilherme Augustin e Outros.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fl.183; fl.188), hei por bem em 

deferir o pedido, devendo a parte executada ser intimada pessoalmente, 

para que no prazo de (5) cinco dias, indique quais são e onde se 

encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob 

pena de aplicação do disposto no paragrafo único do artigo 774 do Código 

de Processo Civil.

Deverá a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, trazer aos autos o 

endereço atual dos executados.

Cumprida a determinação supra, expeça-se o necessário.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 407081 Nr: 2805-56.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->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): ALYNE DE MELO BARBOSA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2805-56.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sul Mato Grosso.

Executada: Alyne de Melo Barbosa.

Vistos, etc.

 Atentando pela disponibilidade do convênio “Infojud”, viabilizando a 

requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço da executada (fl.293), conforme extrato em anexo.
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Ademais, considerando a comprovação da propriedade livre e 

desembaraçada do veículo descrito à (fl.288), hei por bem em deferir o 

pedido de (fl.293 - item ‘b’), com fulcro no artigo 835, inciso IV do Código 

de Processo Civil, expedindo-se mandado de penhora, avaliação, 

remoção, intimação, no endereço constante no extrato em anexo, em 

consonância com o disposto no artigo 838 a 846 do Código de Processo 

Civil.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 417817 Nr: 255-54.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA FELIZARTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:MT/12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES FERNANDES - 

OAB:5388/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 255-54.2009

Ação: Execução de Título Executivo Extrajudicial

Exequente: Instituição Educacional Matogrossense - Iemat.

Executada: Maria Helena Felizarti.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fl.200), hei por bem em deferir o pedido, 

devendo a parte executada ser intimada pessoalmente, para que no prazo 

de (5) cinco dias, indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos 

à penhora e seus respectivos valores, sob pena de aplicação do disposto 

no paragrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário.

De outro ponto, considerando os termos da decisão superior de 

(fls.205/208) e da certidão de (fl.212), determino à senhora Gestora para 

que expeça o competente alvará judicial em favor da exequente (fl.211), 

com suas devidas correções, mediante as cautelas de estilo.

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 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.: 751861 Nr: 8694-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ELIAS BRESCOVICI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA 

DURANDI - OAB:12.208-A

 Vistos, etc...Considerando os termos dos petitórios de (fls.229/238; 

fls.247/250) e da manifestação intempestiva apresentada pelo executado 

às (fls.242/246), bem como, compulsando detidamente os autos, 

verifica-se que o demonstrativo apresentado pelo exequente às 

(fls.231/238) está correto e em consonância a decisão superior de 

(fls.217/226v), assim, hei por bem em HOMOLOGÁ-LO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos.Neste sentido a jurisprudência assente 

que:“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA PLANILHA. HOMOLOGAÇÃO PELO 

JUÍZO. RECURSO CONTRA A NOVA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos 

termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado discutir no 

processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 

2. Se, diante da impugnação aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, o juiz acolhe os cálculos de uma das partes e determina 

prazo para manifestação da parte executada e desta decisão não houver 

interposição de recurso, opera-se o fenômeno da preclusão, hipótese que 

obsta o recurso contra a decisão que tão somente homologa os novos 

cálculos apresentados. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (TJ-DF 

07184981020188070000 DF 0718498-10.2018.8.07.0000, Relator: 

SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 13/02/2019, 5ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/02/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.)Transcorrido o prazo recursal, defiro o levantamento dos 

valores encontrados no cálculo acostado pelo exequente às (fls.231/238), 

decotando-os do montante depositado à (fl.99), em favor da parte 

exequente, expedindo-se o competente alvará judicial.No que tange ao 

saldo remanescente, este, por sua vez, caberá à parte executada, a qual 

deverá apresentar os dados bancários em (5) cinco dias. Cumpridas as 

determinações supra, conclusos para extinção.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 21 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.: 819320 Nr: 2691-39.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VICENTE GONÇALVES 

TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 2691-39.2016

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Silvio Henrique Correa.

Executada: Oi S.A.

 Vistos, etc...

Diante da divergência das partes com relação ao demonstrativo de 

(fls.225/230), conforme se verifica às (fls.235/311; fls.315/320), hei por 

bem em determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

confecção de cálculo, em consonância com a sentença de (fls.157/161v) 

e o v. acórdão de (fls.201/206), devendo ser computada a multa e os 

honorários estabelecidos no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil, após o decurso do prazo para cumprimento da obrigação.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes, para manifestação em (10) dez 

dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 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.: 279228 Nr: 2870-95.2001.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LION S/A, CARRELO LESSA & CARDOSO 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO BORGES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

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

OAB:MT/6218

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2870-95.2001

Ação: Execução de Sentença

Exequentes: Lion S/A e Outro.

Executado: Janio Borges Marques.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.327/328), hei por bem em 

determinar a intimação da parte exequente para carrear aos autos demais 

documentos atinentes ao CNPJ n°30.363.878/0001-52, eis que o 

documento de (fl.828/v) é insuficiente para a apreciação do pedido.

 Vindo aos autos, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 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.: 428426 Nr: 10531-47.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVTON BECHER

 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

 Considerando os termos do petitório de (fls.249/252v) e a certidão de 

(fl.253), bem como, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o 

demonstrativo elaborado pela Senhora Contadora Judicial está correto, 

pois, o valor fixado em honorários sucumbenciais na sentença fora de 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais – fl.95) e em sede recursal houvera 

apenas e tão somente a inversão do ônus, em razão do provimento do 

recurso (fl.159), assim, hei por bem em HOMOLOGAR o cálculo de 

(fls.242/247), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Nesse 

sentido, a jurisprudência assente que:“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DO DÉBITO APURADO EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CÁLCULO HOMOLOGADO - INTIMAÇÃO 

DAS PARTES – REGULARIDADE - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO 

MOMENTO APROPRIADO – HOMOLOGAÇÃO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA 

– PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença exequenda se encontra 

liquidada, uma vez que a planilha de cálculos apresentada pelo perito 

judicial foi homologada judicialmente, não tendo a parte executada, em 

momento oportuno, se manifestado. (...)(AgRg. nº 4193/2016, Relator Des. 

Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Data de julgamento 

27.01.2016, TJMT)Por fim, determino a intimação do exequente, para que 

no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 22 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.: 43701 Nr: 2134-53.1996.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2134-53.1996

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Karine Fagundes Garcia Duarte.

Executado: Banco Itaú S.A.

 Vistos, etc...

Diante da divergência das partes com relação ao demonstrativo de 

(fls.235/253), conforme se verifica às (fls.257/260; fls.268/287), hei por 

bem em determinar a remessa dos autos à Contadora Judicial, para 

confecção de cálculo atualizado do débito, em consonância com a 

sentença de (fls.185/verso) e o v. acórdão de (fls.221/225), decotando-se 

a importância depositada à (fl.264 – 26.09.2019) e, em havendo saldo, 

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

do Código de Processo Civil (fl.255).

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 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.: 316951 Nr: 10791-37.2003.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES BERNARDES DA SILVA, MARINA 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456, Ramão Vilalva Júnior - OAB:22818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075/MT, Maria Aparecida Frazão Zunta - OAB:4055/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 10791-37.2003

Ação: Execução de Título Judicial

Exequente: Banco Sistema S.A.

Executados: Euripedes Bernardes da Silva e Marina Vieira da Silva.

 Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fl.325), hei por bem em deferir o 

pedido e, via de consequência, determino a remessa dos autos à 

Contadora Judicial, para confecção de cálculo atualizado do débito, 

devendo ser amortizado o valor atinente à arrematação do imóvel 

constante à (fl.142).

Insta ressaltar, que a parte exequente deverá custear os valores 

cobrados pela Contadoria Judicial para confecção do demonstrativo, eis 

que a mesma é particular.

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 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.: 434677 Nr: 3343-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO MARTINS GUERREIRO, LUZIA GODINHO 

GUERREIRO, EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI, MARCELO DA 

SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, APARECIDO 

MARTINS GUERREIRO, LUZIA GODINHO GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE ESCAME 

SANTOS - OAB:22502/O, EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - 

OAB:OAB/MT 6.209, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n3343-66.2010

Ação: Cumprimento de Sentença
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Exequentes: Aparecido Martins Guerreiro e Outros.

Executados: Imobiliária Aurora Ltda Epp e Outros.

Vistos, etc...

Primeiramente, postergo a análise do petitório de (fls.444/446) e, via de 

consequência, determino à Senhora Gestora que certifique o decurso do 

prazo para cumprimento da obrigação dos executados Aparecido Martins 

Guerreiro e Luzia Godinho Guerreiro.

Analisando os termos do petitório de (fl.420 – item 4), não verifico nenhum 

elemento plausível para seu acolhimento, eis que tal questão deverá ser 

requerida em ação própria, assim, indefiro.

Lado outro, determino a intimação da parte exequente, Sr. Aparecido 

Martins Guerreiro e Sr.ª Luzia Godinho Guerreiro, via seu bastante 

procurador, para carrear aos autos, no prazo de (10) dez dias, 

demonstrativo de cálculo da multa diária arbitrada na sentença de (160/v), 

iniciando-se o computo após o decurso do prazo da executada dos 

termos da decisão de (fl. 396) e procedendo-se a correção dos valores 

pelo INPC de forma gradativa, dia a dia, até o teto máximo estipulado.

Vindo aos autos, determino a intimação editalícia da executada – Imobiliária 

Aurora Ltda, na pessoa de seu representante legal, para efetuar o 

pagamento do valor da multa, no prazo de (20) vinte dias.

 Cumpridas as determinações supra, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 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.: 729684 Nr: 10337-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D SBORCHIA E CIA LTDA, JOAO CARLOS SBORCHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS RIO 

VERMELHO LTDA, WAGNER CARDOSO DE SOUZA, LUZIA DA SILVA 

NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:MT/9.405

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10337-08.2013

Ação: Execução de Sentença

Exequente: D Sborchia e Cia Ltda.

Executada: Distribuidora de Embalagens Rio Vermelho Ltda.

Vistos, etc.

Analisando os termos do petitório de (fls.383), não verifico motivos 

plausíveis para seu acolhimento, tendo em vista que os sócios não foram 

citados até a presente data, assim, indefiro

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

o que de direito, após conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 378218 Nr: 6554-52.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAJUL - COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 

JUSCIMEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA EPP, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ - OAB:MT 20.576-0

 D E C I D O:Analisando os termos do petitório de (fl.255), não verifico 

elementos contundentes para acolher a pretensão, haja vista que o 

convênio ‘Bacen CCS” não serve para o fim pretendido pelo exequente, 

assim, indefiro.Neste sentido, a jurisprudência assente que:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. CONSULTA SISTEMA CCS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A orientação 

das turmas que compõem a 2ª Seção desta Corte, é no sentido de que a 

execução se justifica para a satisfação do credor, razão tem se admitido 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. 2. No caso em tela, o pedido da INFRAERO refoge a tal 

entendimento, pelo simples fato de que a consulta ao CCS, não representa 

qualquer celeridade ou efetividade à ação de cobrança, porquanto tal 

cadastro não indica a existência de saldos de contas ou aplicações 

financeiras do executado, servindo exclusivamente como instrumento de 

auxilio no combate aos crimes de lavagem de dinheiro, consoante disposto 

no art. 3º da Lei 10.701/2003.” (TRF-4 - AI: 50298914120144040000 

5029891-41.2014.404.0000, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, 

Data de Julgamento: 28/01/2015, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

D.E. 29/01/2015)Por fim, intime-se a parte exequente, vi seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 23 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.: 823481 Nr: 4141-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILOM PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A, 

BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - 

OAB:53459/RS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 4141-17.2016

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Odilom Pereira de Souza.

Executados: Agra Agroindustrial de Alimentos S.A. e Outro.

 Vistos, etc...

Diante da divergência das partes com relação ao demonstrativo de 

(fls.309/316), conforme se verifica às (fls.323/328; fl.329), hei por bem em 

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

cálculo atualizado do débito, em consonância com a sentença de 

(fls.152/155) e o v. acórdão de (fls.218/228v), incluindo-se a multa e os 

honorários fixados às (fls.290/verso) e, ainda, decotando-se a 

importância de (fl.304 – 02.09.2019).

Consigno que deverão ser discriminados os valores atinentes à Odilom 

Pereira de Souza (obrigação principal e honorários) e os honorários 

sucumbenciais pertencentes à empresa Agra Agroindustrial de Alimentos 

S.A.

Por fim, cumprida a determinação supra, dê-se vista às partes, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 716477 Nr: 11866-96.2012.811.0003

 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 CRÉDITO FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA SIQUEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11866-96.2012

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Ré: Vanda Siqueira Alves.

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.345/350), hei por bem em 

determinar a intimação da parte ré, via seu bastante procurador, para que 

no prazo de (5) cinco dias, cumpra o disposto no artigo 524 do Código de 

Processo Civil, decotando-se todos os valores depositados nos autos, 

bem como, observando a decisão de (fls.330/verso), após conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 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.: 740508 Nr: 2311-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCINEIDE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MULTICLICKI BRASIL PUBLICIDADE 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I D O:Analisando a pretensão e documentos de (fls.161/172), não 

vejo como possa acolher o pedido, uma vez que referida penhora não 

preenche os requisitos legais.No caso, se trata de Ação Civil Pública em 

que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina move em face da 

empresa Multiclick Brasil Publicidade Ltda Me e seus sócios, onde restara 

deferida a suspensão das atividades da executada e o bloqueio de seus 

bens e valores, portanto, não havendo créditos a serem recebidos pela 

executada, mas sim, a decretação de indisponibilidade de bens. E, ainda, a 

“penhora no rosto dos autos” pressupõe a existência de execução em 

andamento, o que não há no presente caso. Ademais, a clareza desses 

conceitos dispensa maiores digressões jurídicas e doutrinárias.Assim, 

sobre o tema, a jurisprudência assente que:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. 

(...)2. A penhora no rosto dos autos consiste na constrição de crédito que 

o devedor possui em processo judicial no qual figura como credor. Vale 

dizer, são penhorados créditos que possui o executado em outro 

processo no qual figura como autor ou credor. 3. A indisponibilidade de 

bens é medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de 

cautela do magistrado, por meio da qual é resguardado o resultado prático 

de uma ação pela restrição ao direito de o devedor dispor sobre a 

integralidade do seu patrimônio. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas 

não provido. Unânime.” (TJ-DF 07091035720198070000 DF 

0709103-57.2019.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de 

Julgamento: 26/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 01/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso)Pelo 

exposto, indefiro a pretensão levada a efeito pela parte exequente às 

(fls.161/172).Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 23 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.: 711209 Nr: 6207-09.2012.811.0003

 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): WELLINGTON STELVIO GOMES, CELSO LUIZ 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 860 do Código de Processo Civil, 

defiro a penhora no rosto dos autos da Ação de Execução por Quantia 

Certa contra Devedor Solvente nº 2933-37.2012.811.0003 (Cód.708099) 

em tramite na 2ª Vara Cível desta Comarca, do crédito de R$2.169,76 (dois 

mil e cento e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), objeto da 

penhora via Bacenjud realizada naquele feito.Após, intime-se o executado 

nos termos do artigo 841 do CPC.Cumpridas as determinações supra, 

dê-se vista à parte exequente para manifestação em (5) cinco 

dias.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 23 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.: 818463 Nr: 2368-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRENILDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma alguma que a 

parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu alcance, o que 

há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO o pleito de 

quebra de sigilo fiscal do executado constante à (fl.79).No que tange ao 

pedido de (fl.79v), não verifico elementos contundentes para acolher a 

pretensão, haja vista que o convênio ‘Bacen CCS” não serve para o fim 

pretendido pelo exequente, assim, indefiro.Neste sentido, a jurisprudência 

assente que: (...) Lado outro, defiro o pedido de levantamento (fl.79) da 

importância constrita à (fl.76), em favor da parte exequente, expedindo-se 

o competente alvará judicial.Por fim, intime-se a parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que 

de direito.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 23 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.: 283446 Nr: 6962-19.2001.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº6962-19.2001

Vistos, etc...

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

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

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707587 Nr: 2380-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, RESENDE 
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ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ANTONIO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2380-87.2012

Vistos, etc...

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

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

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 91277 Nr: 2649-83.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): ROQUE WILLIANS VIOLA, VALDIR APARECIDO 

GULLI

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2649-83.1999

Vistos, etc...

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

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

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de 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.: 420465 Nr: 2757-63.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A DOS SANTOS COMERCIO, JOSIAS 

ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2757-63.2009

Vistos, etc...

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

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

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de 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.: 447533 Nr: 2713-73.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PAES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA CASSIA SOUZA PERES, JONAS 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2713-73.2011

Vistos, etc...

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

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

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

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

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714078 Nr: 9239-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA AGUIAR VELHO, BEATRIZ KAREN 

AGUIAR ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. AUTO PECAS - LTDA, AGENTIL PEREIRA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS BARBOSA 

MIRANDA - OAB:2.435 /RO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº9239-22.2012

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.

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

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

após conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de janeiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732547 Nr: 12743-02.2013.811.0003

 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): RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA, 

MARY ROSE MARCONATO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 
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OAB:14870/O, DANIELA CABETE DE ANDRADE - OAB:9889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA. - OAB:7666-O/MT, DIEGO CARVALHO ALVES 

- OAB:19750

 D E C I D O:Inicialmente, analisando os termos dos petitórios de 

(fls.201/204v) e (fls.206/207) e, considerando que a alegação da parte 

executada não preenche os requisitos do artigo 873 do Código de 

Processo Civil, hei por bem em HOMOLOGAR a avaliação de 

(fls.192/199v), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Neste 

sentido, a jurisprudência assente que:“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DEFLAGRAÇÃO. DÉBITO EXEQUENDO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO 

OCORRÊNCIA. IMÓVEIS. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. OBSERVÂNCIA 

DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO CONSENTÂNEA COM A PRÁTICA 

MERCADOLÓGICA. (...) No que tange ao pedido de penhora no rosto dos 

autos (fls.206/207), nota-se que a pretensão esposada pela exequente é 

pertinente, senão vejamos: Nos termos do artigo 860 do Código de 

Processo Civil, “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a 

penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos 

pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que 

esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a 

caber ao executado”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 860 do Código 

de Processo Civil, defiro a penhora no rosto dos autos da Ação de 

Execução por Quantia Certa nº 12741-32.2013.811.0003 (Cód.732545) em 

tramite na 3ª Vara Cível desta Comarca, no importe de R$543.541,07 

(quinhentos e quarenta e três mil e quinhentos e quarenta e um reais e 

sete centavos). Após, intimem-se os executados nos termos do artigo 841 

do CPC. De outro lado, determino a intimação da parte executada, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, manifeste-se 

sobre o pedido de adjudicação do imóvel penhorado à (fl.120) e avaliado 

às (fls.197/199), nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil. 

Cumpridas as determinações supra, dê-se vista à parte autora, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos para decisão. Expeça-se 

o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 23 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.: 700046 Nr: 8018-38.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->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): IRANI DA COSTA SANTANA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8018-38.2011

Vistos, etc...

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

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

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de 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.: 705293 Nr: 13271-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): PAULISTA CONSTRUTORA LTDA ME, 

AMANDA MOREIRA DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº13271-07.2011

Vistos, etc...

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

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

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 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.: 744932 Nr: 4905-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON FERNANDES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO MIGUEL ZANDONADE, CAMILO 

MIGUEL ZANDONADE, NILSON FERNANDES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°4905-71.2014

Vistos, etc...

No que tange ao pedido de consulta via ‘Infojud’ (fl.280/v. – item ‘a’), não 

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

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

seu alcance, assim, indefiro.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA 

EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

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

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

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

caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando 

verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para 

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

demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de 

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

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

07040789720188070000 DF 0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: 

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

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

Cadastrada.)”

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, 24 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.: 717781 Nr: 13220-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN LENNON DALLA NORA, JULIANA POLTRONIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 
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OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAN ROSSI M. DA COSTA - 

OAB:11813 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº13220-59.2012

Vistos, etc...

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

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

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 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.: 407082 Nr: 2806-41.2008.811.0003

 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): ALYNE DE MELO BARBOSA, OCTAVIO 

BONATTI, GENI MARASSI BONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº2806-41.2008

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, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 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.: 889851 Nr: 1644-59.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMATTO MOBILIA E DESIGN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 18100, RODRIGO QUINTANA FERNANDES - 

OAB:MT/9348

 D E C I D O:Analisando os termos dos petitórios de (fl.54; fl.57), hei por 

bem em HOMOLOGAR a avaliação de (fls.49/51), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, bem como, determino o prosseguimento do feito 

com a alienação do imóvel de (fl.51), seguindo as novas regras 

estabelecidas pelo Código de Processo Civil e pelo Conselho Nacional de 

Justiça, entretanto, determino a intimação do requerente para que no 

prazo de (5) cinco dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do 

débito atualizado. Após, deverá a senhora Gestora, remeter o feito à 

Contadora Judicial para atualização da avaliação, em razão do lapso 

temporal de sua realização 14.02.2019.Cumpridas as determinações, 

dê-se vista às partes, para manifestação em (5) cinco dias. De outro 

ponto, com base no artigo 730 do Código de Processo Civil, determino a 

realização de leilão público para alienação do imóvel penhorado às 

(fls.49/51) 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. (...) Por fim, determino à senhora 

Gestora que providencie a expedição de todos os documentos 

necessários à realização do leilão, em colaboração ao senhor leiloeiro, 

bem como, expeça o edital de praça consignando todas as 

particularidades elencadas, bem como, o disposto nos artigos 886 a 903 

do Código de Processo Civil.Intimem-se, inclusive o leiloeiro, 

oportunizando-se vista dos autos no prazo legal.Cumpra-se.Rondonópolis, 

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

Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821887 Nr: 3561-84.2016.811.0003

 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: FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA, DANIELA MOTA 

FRANÇA BERRO, ESPÓLIO DE EURÍBIADES DOS SANTOS FRANCA, 

GUSTAVO MOTA FRANÇA, MARCELO MOTA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - 

OAB:18944, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992MT

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

manifestem sobre a correspondência devolvida de fls. 199/200.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821887 Nr: 3561-84.2016.811.0003

 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: FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA, DANIELA MOTA 

FRANÇA BERRO, ESPÓLIO DE EURÍBIADES DOS SANTOS FRANCA, 

GUSTAVO MOTA FRANÇA, MARCELO MOTA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - 

OAB:18944, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992MT

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

manifestem sobre a correspondência devolvida de fl. 201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 407814 Nr: 3505-32.2008.811.0003

 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: JUDITE SILVA DE SOUZA, LIDIA LIMA DA FONSECA, 

EVA CADIDE DA SILVA, SATURNINO LIMA DA SILVA, EROTILDES CADIDE 

DOS SANTOS, LINDALUCI DA SILVA CADIDE, LINDALUCI DA SILVA 

CADIDE, JOSE DA SILVA CADIDE, ARISTIDES JOSE DA SILVA, EVANDRO 

FLORES RODRIGUES, TEREZINHA SOUZA SILVA, MARIA ZELIA 

VASCONCELOS CADIDE, MANOEL MISSIAS DOS SANTOS, ESPOLIO DE 

PEDRO AILTON MORAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ESMERALDA DA SILVA CADIDE, 

NEMEZIO GOMES BEZERRA, LINDINALVA DA SILVA GOMES, ERICA DA 

SILVA GOMES, JOSE MARIO DA SILVA GOMES, LILIANE GOMES 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 3505-32.2008

Ação: Extinção de Condomínio

Requerentes: Judite Silva de Souza e Outros.

Requeridos: Espólio de Esmeralda da Silva Cadidé e Outros.

Vistos, etc...

Determino à serventia para que proceda com a conversão do feito, 

passando a constar ‘Execução de Sentença’.
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De outro lado, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de (fl.409) e, 

via de consequência, determino a intimação da parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos 

cópia atualizada das matrículas dos imóveis de nº 16.780 e nº 13.697 do 

CRI local e, após cumprida a ordem, deverá a serventia expedir mandado 

de avaliação dos imóveis retro, com fulcro no artigo 870 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

Vindo aos autos, dê-se vista às partes para manifestação em (10) dez 

dias, após conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926942 Nr: 3793-91.2019.811.0003

 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: DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O

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

manifeste sobre a correspondência devolvida de fl. 147.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001016-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001016-82.2020 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Cerrado Matogrossense – 

Sicoob Cerrado MT. Executado: Eder de Oliveira. Vistos, etc. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CERRADO 

MATOGROSSENSE – SICOOB CERRADO MT, pessoa jurídica de direito 

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

Título Extrajudicial” em desfavor de EDER DE OLIVEIRA, com qualificação 

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

E C I D O: Cite-se o executado, na pessoa de seu inventariante, para que 

no prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da 

dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade. (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15) 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: ao advogado 

do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereçam embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008126-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP M AUXILIADORA 

(REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008126-69/2019 Ação: Rescisão Contratual Autor: Daniel Martins 

Vargas. Réus: Solida Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outros. Vistos, 

etc. DANIEL MARTINS VARGAS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MÁSTER 

CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS e JM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. As partes compuseram o 

acordo de vontades durante a audiência de conciliação, em conformidade 

com o documento de (fls.62/65 – correspondência ID 24678837 e ID 

24678839), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Homologo, para que 

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

autos proposta DANIEL MARTINS VARGAS, em desfavor de SOLIDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MÁSTER CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS e JM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, 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, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte ré, se houver, em 

consonância com o antepenúltimo parágrafo de (fls.63 – correspondência 

ID 24678837, fl.02 e fl.65 – correspondência ID 24678839, fl.02). Deixo de 

arbitrar honorários com fulcro no quinto parágrafo do acordo de vontades 

de (fls.63 – correspondência ID 24678837, fl.02 e fl.65 – correspondência 

ID 24678839, fl.02). Expeça-se o necessário. Finalmente, determino que a 

Senhora Gestora habilite os patronos indicados, em conformidade com os 

documentos de (fls.66/105 – correspondência ID 24719344 a ID 

24719343). Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de janeiro de 2.020. Dr. 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000007-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000007-22/2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Wayson Wenner Vieira Viana. 

Vistos, etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, propôs a presente “Ação de Busca e 

Apreensão” em desfavor de WAYSON WENNER VIEIRA VIANA, com 

qualificação nos autos, a autora em sua exordial pugna pela busca e 
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apreensão liminar do bem. Por fim, compulsando os autos verifica-se que 

o réu sequer fora citado, em conformidade com a certidão de (fl.103 – 

correspondência ID 23558037); que, a parte autora requereu a desistência 

da ação à (fl.106 – correspondência ID 25128742). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de busca e apreensão, 

proposta pela autora em 03.01.2019, entretanto, a parte autora pugna pela 

extinção do feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Portanto, não há que se falar em interesse 

processual na presente, sendo esta uma das condições da ação, nesse 

sentido é a jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO 

COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o autor desistir 

d a  a ç ã o . ”  ( T J - S P  -  A R :  6 0 3 8 4 8 0 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70047288766, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado 

em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Busca e Apreensão” promovida 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor 

de WAYSON WENNER VIEIRA VIANA, com qualificação nos autos, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela 

autora. Sem honorários porque não houve citação, certifique-se o trânsito 

em julgado ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 28 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: 1005220-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL 

E CULTURAL - IDESSC (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO TEIXEIRA DE ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005220-09/2019 Ação: Despejo c/c Cobrança de Aluguéis Autor: 

Instituto de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Social e Cultural – 

Idessc – Banco da Gente. Réu: Marcos Aurélio Teixeira de Araújo. Vistos, 

etc. INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, 

SOCIAL E CULTURAL – IDESSC – BANCO DA GENTE, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação 

em desfavor de MARCOS AURÉLIO TEIXEIRA DE ARAÚJO. As partes 

compuseram o acordo de vontades de (fls.58/61 – correspondência ID 

25611133 a ID 25611136), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, SOCIAL E CULTURAL – 

IDESSC – BANCO DA GENTE, em desfavor de MARCOS AURÉLIO 

TEIXEIRA DE ARAÚJO, 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, 

alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Custas pela parte ré, se houver, em 

consonância com o item ‘II’ de (fls.60 – correspondência ID 25611136, 

fl.02). Deixo de arbitrar honorários com fulcro no item ‘II’ do acordo de 

vontades de (fls.59 – correspondência ID 25611136, fl.01). Expeça-se o 

necessário. Finalmente, determino que a Senhora Gestora intime, 

pessoalmente, a parte ré. Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012258-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA ROBERTA SAWADA CHAVES (REU)

ALOIZIO BENEDITO CHAVES FILHO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1012258-09.2018 Ação: Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse 

Autora: N. C. Imóveis Ltda Réus: Aloizio Benedito Chaves Filho e Outra 

Vistos, etc... N. C. IMÓVEIS LTDA, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de ALOIZIO BENEDITO CHAVES FILHO 

e ALESSANDRA ROBERTA SAWADA CHAVES, com qualificação nos 

autos e após devidamente processado, requereu a desistência da ação 

(fl.120 – Id 25112040), 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 N. C. IMÓVEIS LTDA, desfavor de ALOIZIO BENEDITO CHAVES FILHO 

e ALESSANDRA ROBERTA SAWADA CHAVES, 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., 28/janeiro/2.020. Dr. Luiz 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009300-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINVALDO ANTONIO DE JESUS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009300-16/2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Sinvaldo Antonio de Jesus Junior. Vistos, etc. 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, propôs a presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor 

de SINVALDO ANTONIO DE JESUS JUNIOR, com qualificação nos autos, a 

autora em sua exordial pugna pela busca e apreensão liminar do bem. Por 

fim, compulsando os autos verifica-se que o réu sequer fora citado; que, a 

parte autora requereu a desistência da ação à (fl.58 – correspondência ID 

26341947). É o relatório necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de 

busca e apreensão, proposta pela autora em 29.08.2019, entretanto, a 

parte autora pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, não há que 

se falar em interesse processual na presente, sendo esta uma das 

condições da ação, nesse sentido é a jurisprudência: “LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. 

Nos termos do art. 267, VIII do CPC, extingue-se o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor desistir da ação.” (TJ-SP - AR: 

603848020108260000 SP 0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. PROCESSO AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA, EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

NA FORMA DO ARTIGO 267, VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 

70047288766, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 

70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Data de 

Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao exposto e princípios de 

direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a 

presente “Ação de Busca e Apreensão” promovida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de SINVALDO ANTONIO 

DE JESUS JUNIOR, com qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem 

honorários porque não houve citação, certifique-se o trânsito em julgado 

ante a desistência do prazo recursal, arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo (art.90, CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

28 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005710-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARPENA BERTINETTI (EXECUTADO)

EDSON DOS SANTOS BERTINETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005710-36.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa 

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do 

Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Executados: Edson Carpena 

Bertinetti e Edson dos Santos Bertinetti. Vistos, etc. COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

EDSON CARPENA BERTINETTI e EDSON DOS SANTOS BERTINETTI, com 

qualificação nos autos. As partes compuseram o acordo de vontades de 

(fls.132/136 – correspondência ID 11356425 e fls.138/140 – 

correspondência ID 11365188), vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Homologado às (fls.152 – correspondência ID 14149505), para que 

produzisse os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

nestes autos proposta COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, pessoa 

jurídica de direito privado, em desfavor de EDSON CARPENA BERTINETTI e 

EDSON DOS SANTOS BERTINETTI, com qualificação nos autos, sobreviera 

nos autos o pleito de extinção (fl.182 – correspondência ID 26622359), eis 

que cumprido integralmente o acordo. 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, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil. Condeno os réus, em conformidade com o 

terceiro parágrafo de (fls.134 – correspondência ID 11356425, fl.03), no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC). 

Ademais, atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio 

oferecido pelo Tribunal de Justiça, denominado RenaJud, defiro, a baixa on 

line da restrição de transferência do veículo placa HRG6954 em nome da 

parte executada, efetuada às (fl.106 – correspondência ID 9163369), 

conforme se verifica pelo extrato em anexo, em consonância com o 

pedido de (fl.182 – correspondência ID 26622359). Expeça-se o 

necessário. Finalmente, determino que a Senhora Gestora habilite os 

patronos das partes, a fim de evitar quaisquer nulidades. Transitada em 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 28 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005558-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT11632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP (REU)

LUPERCIO ANTONIO MARQUES (REU)

LUCIANO ANTONIO MARQUES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005558-17/2018 Ação: Monitória Autora: Ativa Locação Ltda. Réus: 

Doca Food Park Administradora de Bens Ltda – EPP e Outros. Vistos, etc. 

ATIVA LOCAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – EPP, pessoa 

jurídica de direito privado e, LUPÉRCIO ANTONIO MARQUES e LUCIANO 

ANTONIO MARQUES, com qualificação nos autos. As partes compuseram 

o acordo de vontades de (fls.93/95 – correspondência ID 24558042), 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Homologo, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos 

proposta ATIVA LOCAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, em 

desfavor de DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – EPP, 

pessoa jurídica de direito privado e, LUPÉRCIO ANTONIO MARQUES e 

LUCIANO ANTONIO MARQUES, 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, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Custas pela parte ré, se 

houver, em consonância terceiro parágrafo de (fls.94 – correspondência 

ID 24558042, fl.02). Deixo de arbitrar honorários com fulcro no quarto 

parágrafo do acordo de vontades de (fls.94 – correspondência ID 

24558042, fl.02), do qual se depreende que os honorários seriam 

suportados pela parte ré em caso de descumprimento do acordo de 

vontades. Expeça-se o necessário. Finalmente, determino que a Senhora 

Gestora habilite os patronos indicados, em conformidade com os 
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documentos de (fls.97/98 – correspondência ID 24624058 a ID 24624059). 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001176-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA LOUISE REIS RABELO BALDO OAB - 737.636.831-00 

(REPRESENTANTE)

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001176-10.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): A. R. B. REPRESENTANTE: LAISA LOUISE REIS RABELO 

BALDO REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na 

exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001162-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BARCELOS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001162-26.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

REQUERIDO: DIEGO BARCELOS LIMA Vistos, etc. 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. A notificação extrajudicial para 

constituição em mora do devedor é requisito imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da 

inicial. No caso, verifica-se que a parte autora não comprovou a mora do 

devedor, tendo em vista que a correspondência fora enviada a endereço 

diverso do constante do contrato e recebida por terceira pessoa estranha 

à lide. (ID. 28447709). Portanto, intime-se ainda a parte autora para, no 

mesmo prazo, juntar comprovante válido de constituição em mora do 

devedor, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005633-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUIZA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

EDIMAR ELIAS PAULINO OAB - 934.228.061-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REU)

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005633-56.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): REGINA LUIZA DE FRANCA PROCURADOR: EDIMAR ELIAS 

PAULINO REU: RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME, INVEST - 

FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP Vistos etc. É assente na jurisprudência 

que o envio de ofícios a órgãos públicos, por exemplo – visando à 

localização da parte ré –, é possível; porém, tem caráter subsidiário. A 

requisição judicial de informações acerca da localização da parte ré só 

tem lugar na hipótese de restarem exauridos pela parte autora os meios 

ordinários de localização da parte adversa. Contudo, no caso dos autos, a 

parte requerente não logrou êxito em demonstrar que esgotou as 

diligências extrajudiciais para a obtenção do endereço da parte requerida. 

Assim, INDEFIRO o pedido retro. No mais, intime-se ao autor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009094-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR GARBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009094-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VOLMIR GARBIN REQUERIDO: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, F. N. DE LIMA EIRELI - ME 

Vistos etc. Primeiramente, CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto à citação 

das requeridas. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007468-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO VINICIUS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GOMES DE SOUZA OAB - SP370643 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007468-16.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CAIO VINICIUS VIEIRA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUL MT Vistos etc. Tendo em vista que a apresentação de Impugnação à 

Contestação consiste em mera faculdade da parte[1], e, ainda, visando 

evitar futuras e eventuais alegações de nulidade e/ou cerceamento de 

defesa, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir na contenda, 

justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] RECURSO INOMINADO. 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ENTENDER QUE HOUVE 

ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO 
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DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. MERA FACULDADE DA PARTE 

AUTORA. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA ABANDONO DE CAUSA. 

SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. , esta 

Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJ-PR - RI: 

000188757201481600500 PR 0001887-57.2014.8.16.0050/0 (Acórdão), 

Relator: Manuela TallÃ£o Benke, Data de Julgamento: 17/08/2015, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 24/08/2015). (Grifamos).

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004314-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES BERNARDES (REU)

ALINE MESQUITA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004314-24.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP REU: CELSO ALVES 

BERNARDES, ALINE MESQUITA DA SILVA Vistos etc. Primeiramente, 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto à citação (devolução do AR) dos 

requeridos. Após, conclusos para deliberação acerca do petitório retro. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008719-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDO TOLENTINO DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008719-35.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADENILDO TOLENTINO DE CERQUEIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Primeiramente, nos termos dos arts. 

9º[1] e 10[2] do CPC, manifeste-se a parte contrária, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre o petitório retro. Após, conclusos. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes 

sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, 

em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual 

não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 

trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001221-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001221-14.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOSE ANTONIO DE 

SOUZA 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 COM URGÊNCIA. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002906-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO BENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

PAETTO VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para que se 

manifestem sobre a proposta de honorários periciais ID 28475067, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002906-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO BENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

PAETTO VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para que se 

manifestem sobre a proposta de honorários periciais ID 28475067, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002906-95.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO BENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

PAETTO VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para que se 

manifestem sobre a proposta de honorários periciais ID 28475067, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001221-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001221-14.2020.8.11.0003. 
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REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOSE ANTONIO DE 

SOUZA 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 COM URGÊNCIA. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRA DE SOUZA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAETTO VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001134-29.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDRA DE SOUZA LIRA REU: PAETTO VEICULOS LTDA Vistos 

etc. DEFIRO a habilitação dos herdeiros da autora (ID. 20191725). 

Proceda-se com as alterações de praxe. Tendo em vista a denunciação 

da lide apresentada pela parte requerida (ID. 18293738), determino a 

citação da denunciada RONDOCAR VEÍCULOS, para, querendo, 

manifestarem-se sobre, no prazo de 15 (quinze) dias. O denunciante 

deverá providenciar a citação da denunciada, no prazo referido no artigo 

131 do Código de Processo Civil, sob pena de a ação prosseguir semente 

contra ele, denunciante. O processo ficará suspenso até que seja 

efetivada tal comunicação processual. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004095-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERISON LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004095-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ERISON LOURENCO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Primeiramente, nos termos dos arts. 9º[1] e 10[2] do CPC, 

manifeste-se a parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o 

petitório retro. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 9º 

Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001239-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOSHIKO SAKATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELECIR MARTINS RIBEIRO OAB - SP126283 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA DE LIMA SOUSA (REQUERIDO)

JOAO FRANCISCO SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001239-35.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: TOSHIKO SAKATA REQUERIDO: JOAO FRANCISCO 

SOUSA, ROSA MARIA DE LIMA SOUSA 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001233-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY MARTIDES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCOS VIEIRA VIANA OAB - 503.118.911-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001233-28.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAURY MARTIDES DE MAGALHAES REPRESENTANTE: 

MARCOS VIEIRA VIANA REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos etc. Defiro 

a AJG pugnada na exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 12 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012760-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012760-45.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: MARCOS ANTONIO 

KLAIN DE FARIAS Vistos etc. Primeiramente, nos termos dos arts. 9º[1] e 

10[2] do CPC, manifeste-se a parte contrária, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre o petitório retro. Sem prejuízo, intime-se a parte requerida para, 

no mesmo prazo, querendo, oferecer impugnação à Contestação de ID. 

1799117. Após, intimem-se ambas para, no prazo legal, especificarem as 

provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes 

sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, 

em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual 

não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 

trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001657-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A SOUZA SANTOS - ME (REU)

 

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

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 
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Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, para manifestar nos autos, requerendo o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001904-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTACIONE PARKING SERVICO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 

LIMITADA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONIQUELE DE SOUZA GUIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001904-56.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ESTACIONE PARKING SERVICO DE ESTACIONAMENTO DE 

VEICULOS LIMITADA - EPP REQUERIDO: IONIQUELE DE SOUZA GUIRO 

Vistos etc. Primeiramente, tendo em vista o comparecimento espontâneo 

da requerida aos autos, dou-a por citada e revogo o comando judicial de 

ID. 21001004. Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo 

vislumbra a possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à 

solução consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial, 

mormente em virtude do pleiteado pela requerida na manifestação de ID. 

21880055 – Pág. 1. Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre 

as partes a fim de criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação 

nos litígios judiciais constitui providência que deve ser estimulada pelo 

Poder Judiciário, consoante inúmeros mecanismos previstos 

expressamente no Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso 

V, e 165 e seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das 

disposições contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ. Assim, 

considerando que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do interesse conciliatório. Desde já, 

em não havendo interesse pela autora, manifeste-se, no mesmo prazo, 

quanto à peça contestatória apresentada. Após, conclusos. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012551-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIR PEREIRA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012551-76.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: LAIR PEREIRA 

FERNANDES Vistos etc. Primeiramente, nos termos dos arts. 9º[1] e 10[2] 

do CPC, manifeste-se a parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre as informações e documentos de ID. 21926452. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes 

sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, 

em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual 

não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 

trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446437 Nr: 1619-90.2011.811.0003

 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: MELHEM NAIM CHARAFEDDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ZAHER 

& CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608, 

MOHAMED KHALIL ZAHER - OAB:4778, OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705/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 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408468 Nr: 4182-62.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABASTECEDORA RIO VERMELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANGE - OAB:, 

SILVIA BEATRIZ LOURENÇO - OAB:

 Certifico que, compulsando os presentes autos e, em consulta no Sistema 

Apolo de Informação e, ainda, ao DJE - Diário da Justiça Eletrônico do 

Estado de Mato Grosso, constatei que a intimação retro com finalidade de 

manifestar a cerca da penhora realizada às folhas 159/160, foi publicada 

equivocadamente em nome do Dr. MURILLO ESPINOLA, OAB/MT nº 

3127-A, sendo que deveria ter sido feita em nome do Dr. ANTONIO 

FRANGE, OAB/MT nº 6218, conforme certidão de folha 161. Sendo assim, 

IMPULSIONO estes autos INTIMANDO o procurador da parte requerida 

para no prazo legal manifestar acerca da penhora de folha 159/160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703323 Nr: 11301-69.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIE JOCIL REPRESENTAÇÕES TEXTEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER DA SILVA ALCHINI - 

OAB:49253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR MENDES BEZERRA 

JUNIOR - OAB:CE/15.786

 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, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, visto o término do prazo de folha 532.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448365 Nr: 3544-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/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 patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 733369 Nr: 13388-27.2013.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVERSA CORRETORA DE CEREAIS LTDA EPP, 

LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA, SILVANA SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 733369 - Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 20 (vinte) dias, juntar aos 

autos cópia atualizada da matrícula do bem imóvel que pretende penhorar.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427506 Nr: 9692-22.2009.811.0003

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURA MARCIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

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

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383549 Nr: 11690-30.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA RIBEIRO

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

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 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.146, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722272 Nr: 3287-28.2013.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO JOSE LOPES, ORLEI FABIANO 

RODRIGUES

 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:

 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, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404468 Nr: 205-62.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 impugnar a Exceção 

de Pré-Executividade de folhas nº 102/106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 704691 Nr: 12669-16.2011.811.0003

 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: PAULA FERNANDA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na 

inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de reconhecer 

a inexigibilidade da obrigação litigiosa, em face da demandante e, com 

espeque nos artigos 5º, V e X da CF/88, 6º, VI do Código de Defesa do 

Consumidor e 186 do Código Civil, condenar a requerida a indenizar a 

autora, no montante de R$ R$ 5.000,00, a ser corrigido monetariamente a 

partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, 

a partir da citação.Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, §2º, do CPC.Preclusas as vias recursais, pagas as custas e 

inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo.P. I. 

C.Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413792 Nr: 9492-49.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PEZZARICO, 

MARCOS EUGENIO PEZARICO, INES MARIA IZOTON PEZAROCO, 

CRISTIANE PEZARICO SIMÕES NOGEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT, TATIANA CRISTINA B. CAMPOS COSTA - 

OAB:7.393/MT

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

OAB:MT/6218, JOAO GOBBO NETO - OAB:21839/O

 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, no prazo legal, 

trazer aos autos minuta do acordo entabulado entre as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815371 Nr: 1348-08.2016.811.0003

 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: MARLI EUNICE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE FERREIRA LIMA CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

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

OAB:OAB/MT 11.551

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, sobre o término da dilatação do prazo de folha 

106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446926 Nr: 2109-15.2011.811.0003

 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: ELIENE HUNAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EVANGELISTA CANTAO, ROSA MARCIA 

GOMES CANTAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORESTES MIRAGLIA CARVALHO 

- OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar sobre fls. 130/131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741342 Nr: 2882-55.2014.811.0003

 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: TATIANA VIANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, ESPÓLIO DE 

PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-B/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 impugnar a 

Contestação de folhas nº 121/142.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371420 Nr: 109-18.2006.811.0003

 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: MAXWEL SOARES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIAS DE CARVALHO, ALAIDE GOMES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 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, sobre o laudo pericial de fls. 392/413.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820321 Nr: 3103-67.2016.811.0003

 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: WANDERLEY ADAO PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CRISTIAN SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:OAB/MT 16.145, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - 

OAB:13758/MT, WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 impugnar a 

Contestação de folhas nº 69/72.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 440381 Nr: 9048-45.2010.811.0003

 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 PEIXOTO BARROS, ANA MARIA DE JESUS 

ALVES, ROBERTO DE JESUS ALVES, ROSANA DE JESUS ALVES, 

ADRIANO DE JESUS ALVES, VANESSA DE JESUS ALVES

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Autos nº 440381 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte ré opôs embargos de declaração (193/194) em face do comando 

judicial de fl. 192, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado comando 

judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da decisão embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936221 Nr: 6804-31.2019.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARRUF/SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO CORREA PINTO, VDC PRODUCOES DE 

FESTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE LEMOS - 

OAB:183041

 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 23, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 813979 Nr: 869-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA, DIVERSA 

CORRETORA DE CEREAIS LTDA EPP, SILVANA SILVESTRE DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MG 44698

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do NCPC, refutando as teses autorais de abusividade ou ilegalidades 

nas cláusulas contratuais impugnadas, e, em consequência, mantenho 

incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em 

apenso (cód. 733369), em todos os seus efeitos.CONDENO a parte 

embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atribuído nos embargos, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil.Junte-se cópia desta nos autos da 

Execução.Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.P. I. 

C.Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47905 Nr: 3652-78.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES RIBEIRO DE GODOI, UBALDINA 

ESTEVES DE MENIS GODOI, ITAMAR CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172, CICERO ASSIS ANCHIETA - OAB:3846/MT, 

IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA - OAB:27101/RS, RENATO 

MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/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, no 

prazo legal, sobre Auto de Avaliação de folha 281, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito, bem como para efetuar o complemento da 

diligência face á folha 282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918609 Nr: 1235-49.2019.811.0003

 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: WALTAIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S/A, 

JOSE FELISBERTO BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - OAB:11.878-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 correspondência devolvida de folha 41, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448381 Nr: 3560-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE ARAUJO FILGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 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.129, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789141 Nr: 9880-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA DA SILVA, JOSE FERREIRA 

DE MOURA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.98, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710696 Nr: 5673-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO SAMAMBAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE CAIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.99/100, no prazo legal, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795323 Nr: 12522-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO JOSE THOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR ALVES COELHO, EUCELIA 

QUINTINO DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYEMAIER MATOS DA SILVA - 

OAB:19869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.97/98, no prazo legal, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764455 Nr: 15545-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIMAR FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO DE SOUZA BARBOSA 

- OAB:42435

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

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 
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7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793681 Nr: 11737-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDREY DOS SANTOS FERREIRA, ARLETE 

DOS SANTOS FERREIRA, JOSE CARLOS FERREIRA, SANTOS FERREIRA E 

FERREIRA LTDA, NECI DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-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.107, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001168-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001168-33.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: JOANA DARC DA 

SILVA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 28448736) e o 

instrumento de protesto (ID. 28448731) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001173-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGELA RAMOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001173-55.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: SOLANGELA 

RAMOS FERREIRA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

credor a inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. 

Com a petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 28452983) e o 

instrumento de notificação (ID. 28452974) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001185-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA ROGOVSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001185-69.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RAFAEL DA SILVA ROGOVSKI 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 
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objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 28470278) e o 

instrumento de notificação (ID. 28470278) para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001929-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001929-69.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA - ME REU: JOSUE 

WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos etc. De proêmio, 

AFASTO a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita 

concedida à parte autora, ante a ausência de demonstração de que a 

parte beneficiada possui condições de arcar com as despesas 

processuais. Com efeito, é ônus de quem se insurge contra a concessão 

da gratuidade de justiça comprovar que o pretendente ao benefício dispõe 

de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, do 

qual não se desincumbiu a requerida. Destarte, inexistindo outras 

preliminares a serem apreciadas e, tendo em vista que partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. 

Deixo de fixar pontos controvertidos por entender desnecessário. Defiro 

as provas orais requeridas pelas partes e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de JUNHO de 2020, às 15h. 

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, caso 

queiram, apresentar novo rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). 

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001228-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TELES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001228-06.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MANOEL TELES SANTOS REQUERIDO: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Vistos etc. Analisando 

os autos, observa-se que o presente feito trata-se de HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO referente aos autos de Recuperação Judicial nº 

1003689-02.2018.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara de Falências e 

Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT. Ante o exposto, DECLINO 

da competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor 

do juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de 

Cuiabá/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003880-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO XAVIER MORENO - ME (AUTOR(A))

JUSTINO XAVIER MORENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003880-64.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JUSTINO XAVIER MORENO - ME, JUSTINO XAVIER MORENO 

REU: RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A Vistos, etc. O Código 

Processo Civil, atento à realidade econômica nacional e à multiplicidade de 

situações apreciadas pelo Judiciário, concedeu maior autonomia ao 

magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, expandindo o leque de possibilidades que autorizam a benesse, 

admitindo, agora, inclusive, o acolhimento parcial do pedido para a) 

suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato 

em específico, ou b) para reduzir o percentual, ou, ainda, para c) parcelar 

o valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no 

curso do processo (CPC, art. 98, §§ 5º e 6º). A nova sistemática atende, 

assim, a situações em que, como no caso em apreço, embora a parte não 

preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, pode ser auxiliada por facilidades 

no recolhimento das custas e despesas processuais. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 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. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 
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para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (TJMT - AI 

148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017). 

(negritamos) In casu, não obstante o requerente não se enquadrar 

exatamente no perfil daquele que necessariamente faz jus a concessão 

total da benesse com isenção integral das custas e despesas do 

processo, considerando que o valor atribuído à causa é de R$ 123.076,64 

(cento vente três mil setenta seis reais e sessenta quatro centavos), 

admito que as circunstâncias do caso autorizam a concessão parcial da 

benesse, apenas para facultar o parcelamento das custas, conforme 

preconizado no art. 468, §§ 6º e 7°, CNGC. Ante ao exposto, DEFIRO 

pedido de ID. 21133983, para AUTORIZAR o pagamento das custas em até 

06 (seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente, devendo a 

primeira parcela ser recolhida e comprovada nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias, sob as penas da lei. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002866-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LEAO CAVALCANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002866-79.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): IGOR FABRICIO DE SOUZA FREITAS REU: MARCOS LEAO 

CAVALCANTE Vistos etc. De proêmio, ressalto que a preliminar de inépcia 

da inicial por ausência de documentos essenciais para propositura da 

ação não merece acolhida, considerando que a peça de ingresso não 

contém qualquer tipo de vício insanável que comande o seu indeferimento 

de plano, providência excepcional e que só deve ser adotada quando a 

mácula apontada inviabilize a defesa da parte contrária, o que não é o 

caso dos autos, haja vista que a inicial na espécie se mostra 

compreensível e atende aos requisitos legais para sua admissibilidade. 

Corroborando o entendimento aviventado transcrevo os seguintes 

arestos: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INICIAL. PEDIDO. 

INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. - Não é inepta a petição 

inicial onde foi feita descrição suficiente dos fatos que servem de 

fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa. 

Precedentes.[1] (destacamos). PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL 

– FGTS – PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – 

INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda 

que o pedido formulado pelos autores não tenha sido elaborado em 

conformidade com a mais elevada técnica processual, descabe ao 

julgador indeferir de plano da petição inicial, quando se pode extrair do seu 

contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - Recurso especial provido.[2] 

(grifamos). Da análise das lições jurisprudenciais ribaltadas, emerge a 

insubsistência da preliminar em comento, pois reafirmam a 

excepcionalidade do juízo negativo de inadmissibilidade da peça de 

ingresso, motivo pelo qual REFUTO tal arguição da demandada. É cediço 

que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. 

A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter que submeter o 

litígio à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a 

adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a 

solução da lide. Sobre o tema é a lição de Fredie Didier Jr: "A constatação 

do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação 

narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em 

abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará 

relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do 

interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas 

circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. 

(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao 

demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de Direito 

Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue: “Interesse 

Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade 

de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. 

Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado 

ou efetivamente violado.” (in, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436) 

Analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte 

autora, eis que configurado na espécie o binômio acima destacado. In 

casu, a pretensão do requerente é a rescisão contratual e o pagamento 

referente ao aditivo avençado para conclusão de obra. Para tanto, foi 

ajuizada a presente demanda. Inexistindo outras questões preliminares a 

ser apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos por entender desnecessário. Defiro a realização de 

perícia postulada pela parte autora (ID. 18796103) e, para tanto, nomeio 

como perito Judicial o Engenheiro Civil IGOR MOREIRA RODRIGUES, com 

endereço profissional na Av. Amazonas, 185, sala 1, centro – 

Rondonópolis-MT, tel.: (66) 999830576 e (66) 984469929 e e-mail: 

igormoreira.eng@gmail .com, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso. Intime-se o perito judicial para 

apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de 

especialização, contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 05 (cinco) 

dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC[3]). Após, intime-se a parte acerca da 

proposta de honorários, para, querendo, manifestar-se no prazo legal (art. 

465, §3º, CPC). Na sequência, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 465, §1º, I e II). Posteriormente, intime-se o perito a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º). 

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de realização de 

audiência instrutória. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] AgRg no Ag 

447.331/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 300. [2] REsp 

742.775/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 293. [3] Art. 465. O juiz nomeará perito 

especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a 

entrega do laudo. [...] § 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 

(cinco) dias: I - proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de 

especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005087-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005087-35.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: VILSON DA SILVA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER 

Vistos etc. Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA promovida por 

VILSON DA SILVA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA 

(TELEXFREE INC), pessoa jurídica de direito privado, CARLOS NATANIEL 

WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL, todos qualificados, com base na 

sentença proferida na Ação Civil Pública nº0800224-44.2013.8.01.0001, 

que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC. Requereu, ao final, a prolação de sentença fixando o ‘quantum 

debeatur’ da presente liquidação em R$ 14.220,35 (quatorze mil duzentos 

e vinte reais e trinta e cinco centavos), de forma a permitir o cumprimento 
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de sentença, bem como a condenação dos requeridos em custas e 

honorários advocatícios. Instruiu a exordial com documentos. A requerida 

YMPACTUS COMERCIAL (ID. 1447184 – Pág. 1) fora citada, restando 

frustrada a citação dos demais. O autor requereu a desistência da ação 

em face dos liquidados JAMES MATTHEW MERRIL e CARLOS NATANIEL 

WANZELLER (ID. 16200156), o que fora deferido (ID. 21444327) Pugnou 

pelo prosseguimento da ação em face da liquidada citada (ID. 22014475), 

ao passo que esta deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento 

de resposta. É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. Registro 

que o desate da liça não demanda atividade probatória em audiência, pois 

a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla 

a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. 

Portanto, tendo em vista que a presente demanda já se encontra madura 

para decisão, podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da 

lide, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, passo a sua análise de 

mérito. O cotejo dos autos revela que YMPACTUS COMERCIAL ID. 

1447184 – Pág. 1) fora citada, porém deixou transcorrer in albis o prazo 

para defesa, de modo que DECRETO-LHE A REVELIA. "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo). Cumpre observar que, incorrendo em revelia, 

enseja-se a presunção apenas juris tantum de veracidade dos fatos 

articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, do CPC. No particular, 

confira-se a jurisprudência: “Salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz”, como esclarece a LJE 20. “Se o réu não contestar a ação, devem ser 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Todavia, o juiz, 

apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação do artigo 319 

do Cod. de Proc., julgando a causa de acordo com o seu livre 

convencimento” (RF 293/244). “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor em face da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do 

livre convencimento do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). Destarte, 

inobstante a revelia da requerida, importante ressaltar que a ausência de 

contestação, por si só, não é capaz de gerar a procedência automática do 

pedido inicial. Nesse sentido, colaciono o magistério de Humberto 

Theodoro Júnior, in “Curso de Direito Processual Civil”, Rio de Janeiro : 

Forense, v. 1, 40a ed., 2003, pág. 361, in verbis: “De mais a mais, embora 

aceitos como verídicos os fatos, a consequência jurídica a extrair deles 

não pode ser a pretendida pelo autor. Nesse caso, mesmo perante a 

revelia do réu, o pedido será julgado improcedente (...)”. Importante 

assinalar o entendimento jurisprudencial a respeito do tema: A presunção 

de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e insuperável, nem 

pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, num robot que tivesse que 

aprovar, conscientemente, a inverdade e a injustiça, sem qualquer 

possibilidade de coactar a iniquidade e a mentira. “Não há como se não 

considerar implícita a idéia de que a presunção de veracidade decorrente 

de revelia do adversário só poderá produzir todos os efeitos quantos aos 

fatos revestidos de credibilidade ou verossimilhança. Aliás, há que se 

distinguir entre reconhecimento de fatos (juízos de afirmação sobre 

realidades externas, que se opõe a tudo o que é ilusório, fictício, ou 

apenas possível) e sequelas de sua afirmação. Só o fato objetivo não 

contestado é que se presume verdadeiro. Tal presunção não alcança 

cegamente as consequências de sua afirmação. Assim, não assumem 

vestia de dogma de fé, meras estimativas de prejuízo perante fato tornado 

indiscutível pela revelia do adversário” (TJSP, Apel 255.718, rel. Dês. 

Azevedo Franceschini). (grifamos) Por todos os esses argumentos, 

verifica-se que não há que se falar no reconhecimento automático do 

pleito autoral, eis que a prova trazida nos autos não restou suficiente a 

comprovar o valor investido, ou mesmo o suposto vínculo com a liquidada, 

sendo consequentemente improcedente o pleito. Pelos documentos 

acostados pelo liquidantes, inviabiliza-se por completo a conclusão de que 

teria direito à restituição do que supostamente investiu na empresa. Não 

há nos autos comprovante algum de pagamento ou autenticação mecânica 

que demonstre que a empresa TELEXFREE recebeu a quantia reportada 

pelo autor. Os documentos acostados e a Sentença prolatada nos autos 

da Ação Civil Pública nada comprovam acerca da relação jurídica ou da 

existência de algum débito entre as partes. Eles, no máximo, conferem 

direito à liquidação de sentença a quem conseguir comprovar sua 

condição de investidor lesado pela empresa TELEXFREE, mas não tem 

condão de demonstrar a existência do direito do autor a ser ressarcido. 

No caso em tela, sem a demonstração de pagamento do valor pedido, sem 

prova de qualquer atividade desenvolvida pelo autor como divulgador, do 

contrato de adesão ou das cotas de participação, não há como dar 

guarida à pretensão da parte autora, pois não existe explicitação quanto 

ao quantum supostamente pago pelas cotas que disse possuir e que 

agora busca ser restituída diante da ruína da pirâmide financeira da ré. 

Consigne-se que a solução jurídica aqui adotada encontra respaldo em 

diversas decisões que, em casos semelhantes, definiram: DIREITO CIVIL E 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS 

RELATIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO 

DE COTAS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE NÃO 

DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. 

NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. 

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a 

revelia induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

postulante. Todavia, por tratar- se de presunção relativa não obriga a 

procedência do pedido inicial, por caber ao magistrado o cotejamento de 

todos os elementos probatórios existentes nos autos, sendo plenamente 

possível a improcedência/não provimento de ação em que o polo passivo 

foi revel. 2. Ainda que incontroversa a existência de vínculo entre as 

partes, para o ressarcimento de valores se faz necessária a 

comprovação da efetiva aquisição de cotas. 3. Recurso conhecido e não 

provido. , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos 

termos deste voto. (TJPR - 1ª Turma Recursal  - 

0002102-32.2014.8.16.0115/0 - Matelândia - Rel.: Liana de Oliveira 

Lueders - - J. 03.06.2015). (TJ-PR - RI: 000210232201481601150 PR 

0002102-32.2014.8.16.0115/0 (Acórdão), Relator: Liana de Oliveira 

Lueders, Data de Julgamento: 03/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 11/06/2015). (Grifamos). APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. CASO TELEXFREE. Ação de rescisão contratual cumulada 

com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de 

improcedência. Interposição de apelação pela autora. Ausência de 

verossimilhança das alegações iniciais. Efeitos da revelia que ficam 

afastados. Art. 345, IV, do CPC/15. Autora que foi instada pelo juízo a quo 

especificamente para juntar comprovantes da relação jurídica, mas 

permaneceu silente. Autora que não apresentou sequer indícios. Citação 

das cláusulas contratuais na petição inicial, mas não juntado o instrumento 

do contrato. Tela capturada do site da ré contendo informações pessoais 

da autora, mas sem qualquer referência à suposta contratação. 

Inexigibilidade de prova de fato negativo pela ré, ainda que invertido o 

ônus da prova. Manutenção da r. sentença. Elevação dos honorários 

sucumbenciais. Art. 85, § 11, do CPC/15. Apelação não provida. (TJ-SP 

10023302020168260445 SP 1002330-20.2016.8.26.0445, Relator: Carlos 

Dias Motta, Data de Julgamento: 11/04/2018, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 12/04/2018). (Grifamos). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. COMPRA DE COTAS. ÔNUS DA PROVA. 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

PLEITO EXIBITÓRIO NO JEC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PROVA A 

AMPARAR O DIREITO DO DEMANDANTE NÃO PRODUZIDA. ÔNUS QUE 

LHE COMPETIA, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC E DO QUAL NÃO SE 

DESINCUMBIU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. 

REVELIA QUE NÃO INDUZ, NECESSARIAMENTE, À PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Busca o autor o ressarcimento de valor 

investido na empresa ré, Ympactus Comercial, divulgadora da rede 

Telexfree pela aquisição de cotas, requerendo seja a ré compelida a 

demonstrar a integralização da quantia encontrada através do número do 

seu CPF. Revelia que, por si só, não induz à procedência da demanda, 

mormente quando o autor não traz aos autos qualquer início de prova de 

que firmou a relação negocial com a ré, descrita na inicial. Procedimento 

do Juizado Especial Cível que não ampara o pleito exibitório, requerido pelo 

demandante, descabendo compelir a parte adversa a apresentar 

documentos que demonstrem ter havido o pagamento de quantias pela 

parte autora. Ônus da prova não observado pelo demandante, que induz 

ao julgamento de improcedência da ação. Sentença mantida, a teor do art. 

46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71006753495 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de 

Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017). (Grifamos). Por esses 

argumentos, não resta alternativa senão a rejeição da pretensão autoral. 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO[1], nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ante a sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento das 

custas/despesas processuais, verba cuja exigibilidade fica adstrita ao 

disposto no artigo 98, § 3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG. Preclusas 

as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE 

PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 

487, I DO CPC. 1. A ausência de provas não enseja a extinção do 

processo sem julgamento de mérito, mas a improcedência do pedido. 2. 

Inadmissível a repropositura de ação julgada improcedente, por falta de 

provas, porquanto operada a coisa julgada material. 3. Apelação 

conhecida e improvida. 4. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 

00019564520148100054 MA 0082132019, Relator: RICARDO TADEU 

BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 08/07/2019, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2019). (Grifamos).

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008425-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

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

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como para que providencie o pagamento 

referente à complementação da diligência, id n. 26551084, através de guia 

de pagamento a ser gerada diretamente no site www.tjmt.jus.br, no link 

serviços/ guias, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005722-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D MILHOMEM DE SIQUEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como para que providencie o pagamento 

referente à complementação da diligência, id n. 27867156, através de guia 

de pagamento a ser gerada diretamente no site www.tjmt.jus.br, no link 

serviços/ guias, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 803060 Nr: 15616-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIZA PIMENTEL CAPOBIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SAO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONDINO RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:136.087 MG

 Código nº 803060

Vistos etc.

 I – Homologo o acordo firmado entre as partes (189), para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão.

 II – Mantenha os autos em arquivo até 06.02.2020. Vencido o prazo, diga 

a exequente sobre o integral cumprimento da transação.

III – Cumprida a obrigação encaminhe os autos à Central de Arrecadação 

para a apuração das custas judiciais, haja vista que a ré/executada não é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.

 IV - Determino a baixa das restrições sobre os veículos relacionados à 

fls. 169/171, pelo sistema Renajud.

V - Intime.

Rondonópolis - MT, 17 de dezembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUIZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 713119 Nr: 8220-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SOUZA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Dessa forma, chamo o feito a ordem, indefiro o pedido de cumprimento de 

sentença e determino a remessa dos autos ao arquivo, com baixa e 

anotações necessárias. Determino, ainda, a baixa das restrições 

existentes sobre os veículos relacionados à fls. 111, pelo sistema 

Renajud.Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 17 de 

dezembro de 2.019.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 373035 Nr: 1448-12.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL BRASIL ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS 

E PARTICIPACOES L

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. ARIMOTO SERVICOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MONTEIRO 

SALOMÃO - OAB:7613-B/MT

 Código nº 373035

Vistos etc.

Considerando que a credora não obteve êxito na localização de bens em 

nome do executado, defiro os pedidos formulados à fls. 316.

Determino a realização de pesquisa pelos sistemas Renajud e Infojud, 

objetivando a localização de veículos e outros bens em nome de RONEY 

MACÁRIO ARIMOTO - CPF 621.154.721-87 -.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 16 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 744698 Nr: 4886-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUPINAMBAS ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-AMT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Código nº 744698

Vistos etc.

Defiro o pedido de realização de pesquisa pelo sistema Renajud buscando 

informações sobre a existência de bens em nome da devedora, na forma 

requerida à fls. 109, sendo vedado, por hora, bloqueio de quaisquer bens 

localizados, até nova manifestação da exequente.

Porventura reste infrutífera a tentativa de localização de bens, deverá a 

credora promover o regular andamento do feito indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de arquivamento.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 418147 Nr: 593-28.2009.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO PIRES DE ARRUDA

 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: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 Código nº 418147

Vistos etc.

Intime a credora para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

planilha atualizada de débito.

Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido à fls. 318/320.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 351239 Nr: 6333-06.2005.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMARIA ALVES VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 351239

Vistos etc.

Mantenho a decisão à fls. 334/335, pelos seus próprios fundamentos, 

devendo a parte interessada buscar os meios processuais próprios para 

modificá-la.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 447261 Nr: 2440-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA DE FREITAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA MARQUES, ELIA BORGES 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA LIMA - OAB:, 

GLEISE DIAS PEREIRA - OAB:, THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - 

OAB:

 Código nº 447261

Vistos etc.

Considerando a manifestação da credora à fls. 192/193, determino o 

prosseguimento do feito e remessa dos autos à contadoria para 

atualização do débito e da avaliação.

Determino nova alienação judicial do bem constritado, razão pela qual 

mantenho as cominações da decisão à fls. 134/135, à exceção do valor 

do lanço mínimo, em segunda praça, que não poderá ser inferior a 50% 

(cinquenta por cento) do valor atualizado da avaliação.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 724445 Nr: 5434-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBORGES COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

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

OAB:OAB/MT3719

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

 Código nº 724445

Vistos etc.

Considerando que a credora não localizou bens em nome da executada, 

defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do 

CPC, na forma requerida à fls. 202/203.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 429453 Nr: 11533-52.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, 

FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 Código nº 429453

Vistos etc.

I – Considerando a manifestação da credora à fls. 206, determino o 

arquivamento do feito.

 II – Aguarde no arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em 

aberto a distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 729532 Nr: 10206-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA, 

CESAR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 729532

Vistos etc.

Considerando que o credor não localizou bens em nome dos executados, 

defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do 

CPC, na forma requerida à fls. 144.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.
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 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 807551 Nr: 17195-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXI LOCAÇÕES TRANSPORTE E 

TERRAPLANAGEM LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 807551

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação da executada restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 04 

(quatro) anos sem que o credor consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir a citação 

editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem observados os 

comandos do artigo 257, do CPC, na forma requerida à fls. 95.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 23 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 426383 Nr: 8531-74.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-AMT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 426383

Vistos etc.

Considerando que o credor não localizou bens em nome da executada, 

defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do 

CPC, na forma requerida à fls. 224.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 742763 Nr: 3729-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIA OLIVEIRA DE MELLO -ME, OTAVIA 

OLIVEIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 114.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 23 de 

janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 750820 Nr: 8203-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVATORE MACIEL REPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA - 

OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 750820

Vistos etc.

BANCO PANAMERICANO S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO convertida em 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de SALVATORE MACIEL 

REPOLI, também qualificado no processo, pleiteando o recebimento da 

importância de R$ 47.041,09.

 A parte executada não foi citada. À fls. 178 o credor requerer a 

desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, homologo a desistência da ação, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em consequência, 

extinto o processo sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo exequente. Sem verba 

honorária uma vez que angularização processual não se aperfeiçoou. 

Com a renúncia ao prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 846015 Nr: 10243-55.2016.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO PRADINES MARCANTONIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA ME, JUREMA 

ZOPELLETO, VILSON ZOPOLLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 846015

Vistos etc.

 THIAGO PRADINES MARCANTONIO-ME, qualificada nos autos, ingressou 

com INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA 

contra ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA, JUREMA ZOPELETTTO e VILSON 

ZOPELETTO, também qualificados no processo, objetivando obter a 

inclusão dos sócios da empresa no pólo passivo da ação de execução em 

apenso.

As diligências realizadas para a citação dos exceptos, restaram 

infrutíferas.

 Intimada na pessoa do advogado e pessoalmente para promover o regular 

andamento do feito, a excipiente quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

excipiente/autora em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

 Registra-se que o presente incidente foi ajuizado em 09/11/2016, porém, 

até a presente data, a autora não conseguiu promover os atos 

necessários para a efetiva citação dos requeridos.

In casu, visível é a falta de interesse da excipiente em atender a 

determinação judicial, haja vista que a ausência de providências da parte 

em fornecer o atual paradeiro dos demandados impossibilita o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da excipiente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento do incidente, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. Sem custas e 

honorários vez que incabíveis à espécie. Com o trânsito em julgado ou 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.
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Rondonópolis - MT, 23 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 722279 Nr: 3294-20.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G A J DE OLIVEIRA EPP

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 149/151.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 23 de 

janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 712734 Nr: 7814-57.2012.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Dessa forma, homologo o cálculo à fls. 472/475.Não há que se falar em 

comprovação da operação de compensação de crédito e débito, 

porquanto os valores foram objeto de abatimento/dedução do valor 

exequendo.Advirto, desde logo, o devedor que a prática de qualquer ato 

que vise procrastinar o feito será considerando como atentatório à 

dignidade da Justiça e será aplicada a sanção cabível à espécie.Intime a 

exequente para promover o regular andamento do feito, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito.Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 23 de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 732583 Nr: 12767-30.2013.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO MATEUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:8927/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 732583

Vistos etc.

O autor comparece aos autos e requer a citação do requerido, via edital.

Compulsando o caderno processual, notadamente as certidões à fls. 54 e 

93, vê-se que as tentativas de localização do veículo e do réu restaram 

infrutíferas.

Dessa forma, nos termos estabelecidos pela legislação de regência, 

flagrante a impossibilidade de citação do demandado, via edital, em razão 

da não localização e apreensão do automotor alienado difuciariamente.

Dessa forma, revogo a decisão à fls. 94 e determino a intimação da 

instituição financeira, pessoalmente, por ARMP, bem como, de seu 

advogado, pelo DJE, para que promova o regular andamento do feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo que entender de direito, sob pena de 

extinção.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 805406 Nr: 16436-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADELEINE LUCI PADILHA DE SOUZA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 Código nº 805406

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se a existência de erro 

crasso no cálculo à fls. 242/245.

Apurou-se o valor total do débito em R$ 7.442,82 (sete mil, quatrocentos e 

quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

O valor penhorado, via Bacenjud, foi no montante de R$ 7.802,22 (sete mil, 

oitocentos e dois reais e vinte e dois centavos), conforme se vê à fls. 

197/198.

Ora, por simples aritmética, deduzindo o valor da penhora (R$ 7.802,22), 

do crédito exequendo (R$ 7.442,82), obtém-se um saldo credor a favor da 

devedora na quantia de R$ 359,40 (trezentos e cinquenta e nove reais e 

quarenta centavos).

Dessa forma, indefiro o pedido formulado pela exequente à fls. 248/249, 

haja vista a inexistência de crédito a seu favor, bem como, determino seja 

esta intimada para efetuar a devolução da quantia de R$ 359,40 (trezentos 

e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), levantada a maior, para 

devolução à executada, isto no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

bloqueio on line.

Havendo decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 405000 Nr: 721-82.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PRUDENTE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIEL MONTORO, FLÁVIO 

ANANIAS GOMES, ANA CRISTINA LOBO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONCALVES RAPOSO - 

OAB:9892 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Código nº 405000

Vistos etc.

Considerando o falecimento do executado, determino a retificação do pólo 

passivo da lide para fazer constar como devedor o Espólio de Daniel 

Montoro, representado por Maria Bárbara Lopes França.

Promova as anotações e alterações necessárias, inclusive em relação ao 

novo patrono constituído. (fls. 294/299)

A irresignação do devedor, quanto ao auto de avaliação do imóvel à fls. 

289, veio desacompanhado de qualquer elemento ou indícios de provas a 

sustentá-la, não passando do campo da argumentação.

Para desconstituí-la, deve ser alegada e comprovada alguma das 

hipóteses do artigo 873, do CPC, o que não aconteceu na espécie, 

tampouco, não conseguiu demonstrar, claramente, equívoco na avaliação 

realizada.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AVALIAÇÃO DO 

IMÓVEL PENHORADO - IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 51 de 470



CONCRETOS. - Se o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça 

avaliador goza de presunção relativa de veracidade, não prospera a 

impugnação, apresentada pelo executado, desprovida de elementos 

concretos que possam desabonar o valor atribuído ao bem. - Recurso não 

provido" (TAMG - Rel. Edgard Penna Amorim, AI n. 378.791-5).

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - 

AVALIAÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - SERVIDOR HABILITADO - ERRO - 

NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Por ser o oficial de 

justiça o servidor habilitado para realização da avaliação, deve o seu 

laudo prevalecer, quando contraposto por outro subscrito por perito, com 

parâmetros divergentes, e efetivado em outro processo" (TAMG - 3ª Câm. 

Cív. - AI N. 417.946-0, rel. Des. Mauro Soares de Freitas).

Dessa forma, homologo o laudo de avaliação à fls. 289.

 Intime o credor para promover o regular andamento do feito, requerendo o 

que entender de direito.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 414087 Nr: 9721-09.2008.811.0003

 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): ELVIRA GUILHERMINA KOHLRAUSCH 

RIETJENS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº 414087

Vistos etc.

Mantenho a decisão à fls. 248, pelos seus próprios fundamentos, devendo 

a parte interessada buscar os meios processuais próprios para 

modificá-la.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755882 Nr: 10772-45.2014.811.0003

 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): EDNALDO DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR PEREIRA DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 19.196

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerida para ciência do 

retorno dos autos do Eg. TJMT, bem como para comprovar o cumprimento 

do dispositivo final da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 709117 Nr: 4023-80.2012.811.0003

 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: ERISLEANE SOUSA SILVA

 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:

 Código nº 709117

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo feito tramitou na 

forma física até o trânsito em julgado da decisão terminativa do feito (fls. 

147).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data 

da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Dessa forma, chamo o feito à ordem e determino que os exequentes 

promovam o cumprimento de sentença na forma estabelecida na 

Resolução TJ/MT/TP nº. 03/2018.

Após, determino a remessa do presente feito ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 27 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 781033 Nr: 6577-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 781033

Vistos etc.

 BANCO HONDA S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra SONIA MARIA DA SILVA, também 

qualificada no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado 

entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento 

do débito ou entrega do bem.

Deferida a medida liminar, o veículo não foi apreendido e a ré não foi 

citada.

Intimado na pessoa do advogado constituído, e pessoalmente, para 

providenciar o regular andamento do feito informando o atual paradeiro da 

ré, o autor quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito.

 In casu, visível é a falta de interesse da instituição financeira em atender 

a determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja 

vista que a ausência de informação quanto ao endereço atualizado da ré e 

a localização do automotor impossibilita o desenvolvimento válido e regular 

do processo.

 Não é demais lembrar, que a ação de busca e apreensão tem rito 

processual próprio estabelecido no Decreto-Lei 911/69 e alterações 

posteriores.

 Ex positis, considerando a inércia do requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV do CPC. Custas pelo 

autor. Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Revogo os efeitos da liminar deferida. Com o trânsito em 
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julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 27 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 822474 Nr: 3763-61.2016.811.0003

 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: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 822474

Vistos etc.

 OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra 

JOSENILSON DOS SANTOS, também qualificada no processo, objetivando 

o cumprimento de contrato firmado entre as partes, com cláusula de 

alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou entrega do bem.

Deferida a medida liminar, o veículo não foi apreendido e o réu não foi 

citado.

Intimado na pessoa do advogado constituído, e pessoalmente, para 

providenciar o regular andamento do feito informando o atual paradeiro do 

réu, a autora quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito.

 In casu, visível é a falta de interesse da instituição financeira em atender 

a determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja 

vista que a ausência de informação quanto ao endereço atualizado do réu 

e a localização do automotor impossibilita o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Não é demais lembrar, que a ação de busca e apreensão tem rito 

processual próprio estabelecido no Decreto-Lei 911/69 e alterações 

posteriores.

 Ex positis, considerando a inércia da requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV do CPC. Custas pela 

autora. Sem verba honorária vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Revogo os efeitos da liminar deferida. Com o trânsito em 

julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 27 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712780 Nr: 7863-98.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INFORMAR, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, VEZ QUE HOUVE 

LEVANTAMENTO DE ALVARÁ EM SEU FAVOR ÀS FLS. 267 PARA 

POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FLS. 259/260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 808944 Nr: 17642-72.2015.811.0003

 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 DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALCIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 808944

Vistos etc.

 BANCO DAYCOVAL S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra MARCOS ALCIR FERREIRA, também 

qualificado no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado 

entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento 

do débito ou entrega do bem.

Deferida a medida liminar, o veículo não foi apreendido e o réu não foi 

citado.

Intimado na pessoa do advogado constituído, e pessoalmente, para 

providenciar o regular andamento do feito informando o atual paradeiro do 

réu, o autor quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito.

 In casu, visível é a falta de interesse da instituição financeira em atender 

a determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja 

vista que a ausência de informação quanto ao endereço atualizado do réu 

e a localização do automotor impossibilita o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Não é demais lembrar, que a ação de busca e apreensão tem rito 

processual próprio estabelecido no Decreto-Lei 911/69 e alterações 

posteriores.

 Ex positis, considerando a inércia do requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV do CPC. Custas pelo 

requerente. Sem verba honorária vez que a angularização processual não 

se aperfeiçoou. Revogo os efeitos da liminar deferida. Com o trânsito em 

julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 27 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 384433 Nr: 12518-26.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, VIVIANE IZABELLA DA 

SILVA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Código nº 384433

Vistos etc.

Considerando que a credora noticia o cumprimento do acordo entabulado 

entre as partes, o qual restou homologado por este Juízo, conforme se vê 

à fls. 636, defiro o pedido formulado à fls. 657.

Determino a retificação do pólo ativo da lide para fazer constar, como 

credor, ALEXANDRE AUGUSTIN, cessionário, nos termos da cláusula II, da 

avença.

Promova as anotações e alterações necessárias.

Intime. Cumpra.
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Rondonópolis-MT, 27 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 711868 Nr: 6900-90.2012.811.0003

 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): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inércia do demandante, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos III e IV, do CPC. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor da Defensoria Pública, que patrocinou a 

defesa do primeiro réu, e verba que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Com o trânsito em julgado ou 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 20 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 787210 Nr: 9091-06.2015.811.0003

 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): CARLOS ALBERTO LOPES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 787210

Vistos etc.

Considerando que o valor bloqueado à fls. 81, trata-se de verba 

incontroversa, defiro o levantamento.

Intime a credora para informar os dados bancários necessários para a 

expedição de alvará, bem como, para promover o regular andamento do 

feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 27 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452100 Nr: 7279-65.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO CESAR CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILDA ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/MT

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 238. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714072 Nr: 9233-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAL LOGISTICA TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273843/SP, RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO 

- OAB:OAB/SP 197.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 358. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102726 Nr: 923-40.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED SEGURANCA OCUPACIONAL E MEDICINA DO 

TRABALHO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GENTIL MOREIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6370, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 466-verso. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773532 Nr: 3761-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA, SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH, ELIAS FARAH, 

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 161. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729828 Nr: 10460-06.2013.811.0003

 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: HEITOR WILLINGHOEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PASTORES E MINISTROS DO 

BRASIL, GENERALI BRASIL SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - 

OAB:95.379/RJ, CAMILA PEREIRA FERNANDES - OAB:18786/MT, 

FABIANA CORREA SANT'ANNA - OAB:91.351/MG

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS REQUERIDOS PARA CIÊNCIA E 

MANIFESTAÇÃO SOBRE A PETIÇÃO DA SRA. PERITA, FL. 675/678, NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720907 Nr: 1939-72.2013.811.0003

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 109. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716506 Nr: 11895-49.2012.811.0003

 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: L. BAGGIO TRANSPORTES LTDA, LEOMAR BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE FRUTAS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LUCÉLIA LTDA ME, ALFA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, PAULO HENRIQUE MAIA DE MELO - OAB:24134-BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007-CGJ e disposto no 

Artigo 162, § 4º do CPC , impulsiono estes autos a fim de intimar parte 

autora para manifestar acerca do comprovante do pagamento efetivado 

eplo requerido às fl. 513/514 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812988 Nr: 523-64.2016.811.0003

 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: C M Tecidos e Confecções LTDA, FAINA MOREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bispo de Oliveira, Altiniz Nunes Camargo 

de Oliveira, Aldecino Nunes Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STENIO PEREIRA SILVA - 

OAB:25525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as cartas de CITAÇÃO 

devolvidas fl. 139/140. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob 

pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42561 Nr: 1840-98.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU SPIERING POSTO INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAND FROLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 239. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408539 Nr: 4248-42.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIS CREMONEZ, JOAO 

CREMONEZ

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

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

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

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 418. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755152 Nr: 10379-23.2014.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAINARDI E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE BISSONI - 

OAB:18736/OABMT, MARCOS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:N°9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

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

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 105. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446432 Nr: 1614-68.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flavia almeida moura di 

latella - OAB:109.730-MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63440

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 230. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277395 Nr: 1265-17.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR, JOAO ROBERTO ZILIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

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

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 338. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433435 Nr: 2100-87.2010.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIAS RODRIGUES, LEANDRO 

CASSIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, FERNANDO HENRIQUE CHELLI - 

OAB:OAB/SP249.623, FLÁVIO AUGUSTO VALÉRIO FERNANDES - 

OAB:209083 SP, RAFAEL MORTARI LOTFI - OAB:236623/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

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

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 160. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728076 Nr: 8901-14.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MENDONÇA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007-CGJ e disposto no 

Artigo 162, § 4º do CPC , impulsiono estes autos a fim de intimar parte 

autora para manifestar acerca da proposta apresentada pela parte 

Executada às fls. 115/116 , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824318 Nr: 4370-74.2016.811.0003

 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: SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

RONDONÓPOLIS I SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:OAB/SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de intimação 

devolvida fl. 289. Bem como, providenciar o andamento do feito. Decorrido 

o prazo sem manifestação intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763187 Nr: 15000-63.2014.811.0003

 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: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. DE OLIVEIRA MOREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 

17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 128. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795150 Nr: 12449-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELO E MAFRA LTDA ME( SÓ CAMINHONETES 

AUTO PEÇAS), ALAN KISZEWSKI MELO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora acerca da certidão de fls. 114, a seguir 

transcrita:"Certifico que deixei de expedir a carta de citação , requerida às 

fls. 113, pois consta o mesmo endereço das correspondências devolvidas 

às fls. 104/105".. Bem como, providenciar o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 727365 Nr: 8246-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DA SILVA

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 727365 Vistos etc.O exequente requer a penhora on line, em 

conta corrente do executado, ao argumento da incidência da gradação 

legal.O credor limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, 

via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de 

depósitos ou instituições financeiras em nome do devedor.Registra-se, a 

princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 

05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de 

autoridade.O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de 

delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a 

indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 

multa.In casu, considerando que a situação exige uma rápida 

manifestação do STF; considerando, ainda, que na prática diária o 

magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, os 

quais nem sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; 

considerando, também, que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o 

exagero desnecessário de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de 

ativos financeiros, via Bacenjud, formulado à fls. 107.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 23 de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 715366 Nr: 10640-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R PINHEIRO DE SOUZA DROGARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 715366

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que já houve a utilização 

dos sistemas Bacenjud e Renajud na tentativa de localização de bens da 

executada, sem sucesso.

Entretanto, mister esclarecer que, em um processo judicial, quando é 

implementada a penhora de ativos financeiros, por meio do sistema 

Bacenjud, mais conhecido como penhora on line, a ordem alcança as 

contas bancárias e aplicações financeiras, como fundo de investimentos, 

contas poupança, contas corrente, entre outros.

O pedido à fls. 177 há de ser indeferido, porquanto trata-se de pedido 

genérico e instada a trazer aos autos o contrato social a credora 
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quedou-se inerte.

Porém, defiro o pedido para realização de pesquisa pelo sistema Infojud, 

buscando informações sobre a existência de bens em nome da devedora.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 804816 Nr: 16250-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES SANTA INES, SERGIO RODRIGUES 

DA CUNHA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Código nº 804816

Vistos etc.

Versando a causa sobre direito disponível, bem como a predisposição das 

partes em acordarem, designo o dia 24/04/2020, às 14h40, para audiência 

de conciliação.

 Intime as partes, na pessoa dos seus respectivos advogados, para 

comparecerem ao ato, munidos de poderes para transigir ou poderão 

fazer-se presentes acompanhados de seus constituintes.

Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 23 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001175-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001175-25.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a obter a tutela provisória de urgência para que a requerida 

promova a religação do fornecimento de energia elétrica de sua unidade 

consumidora, vez que as faturas com vencimento em 30.12.2019, foram 

emitidas nos valores de R$ 2.758,09 (dois mil setecentos e cinquenta e 

oito reais e nove centavos) e R$ 816,30 (oitocentos e dezesseis reais e 

trinta centavos). Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do 

CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

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

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Exsurge dos autos, que os funcionários da concessionária de 

energia efetuaram o corte do fornecimento de energia do autor, sem 

nenhum aviso prévio, deixando este sem energia elétrica em sua Unidade 

Consumidora. Assim, considerando que o serviço de energia elétrica 

prestado pela ré, encontra-se dentre aqueles considerados fundamentais 

à dignidade da pessoa humana, devendo ser fornecido de maneira 

contínua, eficiente e segura (serviço essencial) sendo um serviço de 

grande relevância e essencialidade – seja para a vida privada dos 

consumidores, seja às relações sociais do cotidiano. Em razão disto, resta 

evidente a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, na 

forma pleiteada pela requerente, no tocante ao restabelecimento da 

energia elétrica. Ex positis, concedo, a tutela antecipada de urgência, para 

determinar que a ré proceda o restabelecimento do fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/965962-4, no prazo de 02 

(duas) horas. Para o caso de descumprimento, fixo multa por hora, no 

montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais). O mandado deverá ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça Plantonista. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Intime o autor na pessoa do patrono 

constituído nos autos para emendar a inicial, juntando as faturas (na 

íntegra) no importe de R$ R$ 2.758,09 (dois mil setecentos e cinquenta e 

oito reais e nove centavos) e R$ 816,30 (oitocentos e dezesseis reais e 

trinta centavos), com vencimento em 30.12.2019, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de janeiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010480-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA SILVA LIMA OAB - MT4272-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP215351-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO MAGGICO MELLACE OAB - SP288496 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010480-38.2017.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Requerente: Transportadora Roma Logística Ltda Requerida: Mapfre 

Seguros Gerais S.A Vistos etc. TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA 

LTDA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO contra MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, também qualificada no 

processo, visando obter o ressarcimento dos alegados danos sofridos. A 

autora aduz que contratou com a requerida o seguro de Responsabilidade 

Civil do Transportador Rodoviário – Carga (RCTR-C), para realização de 

frete de cargas. Alega que foi contratada pela empresa Cargill Agrícola 

para transporte de produtos com origem nas cidades de Barretos-SP, 

Ituverava-SP e Planura-MG para entrega nas cidades de Guarujá-SP e 
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Uberlândia-MG. Que os fretes foram realizados pelo Sr. José Roberto da 

Silva, que na verdade se trata de Willian Tiago de Souza, o qual mediante 

uso de documentação falsa efetuou o desvio da carga. Sustenta que 

comunicou a requerida acerca do sinistro em 24.03.2016. Informa que 

houve a instauração de Inquérito Policial para apuração dos fatos. Aduz 

que efetuou o pagamento da carga a empresa contratante, vez que 

procedeu ao débito no seu saldo de valores de fretes no importe de R$ 

571.525,22. Requer a procedência da ação. Juntou documentos. Citada, a 

demandada apresentou contestação (Id. 12738300). Alega, em preliminar, 

a ocorrência da prescrição. No mérito alega a autora pleiteou a suspensão 

(baixa) do procedimento de seguro cujo processo administrativo foi 

encerrado em 12.05.2016, havendo a devida comunicação da autora. 

Sustenta a inexistência de dolo de sua parte, vez que não praticou 

qualquer ato ilícito, sendo que o descumprimento do contrato se deu por 

parte da demandante. Pugna pela improcedência do pedido inicial. Juntou 

documentos. Tréplica (Id. 14772479). A autora pleiteou pela produção de 

provas, tendo a requerida pugnado pelo julgamento antecipado da lide. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

O fim colimado na inicial cinge-se no pedido de pagamento do prêmio em 

razão do sinistro, descrito na inicial. Cumpre ao julgador, antes da análise 

do mérito da causa, analisar as condições e pressupostos processuais, 

sendo que a incidência do instituto da prescrição é condição necessária 

ao válido e regular desenvolvimento do processo. A questão ora discutida 

é regida pelo imperativo do art. 206, § 1º do CC de 2002, que estabelece 

como sendo ânuo o prazo prescricional incidente a espécie, pois, 

especificamente, trata de pretensão que tenha por fundamento qualquer 

tipo de contrato: "Art. 206. Prescreve: § 1o Em um ano: (...) II - a pretensão 

do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o 

prazo: (...) b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da 

pretensão;" In casu, o termo inicial para o cômputo da prescrição é a partir 

da ciência do fato gerador da pretensão, qual seja do evento danoso que 

se deu em meados de fevereiro e março de 2016, quando a demandante 

tomou conhecimento do desvio da carga. Conforme consta houve a 

comunicação do sinistro em 24.03.2016, o que gerou a suspensão do 

prazo prescricional. Ocorre que houve o encerramento do pedido de 

sinistro em 12.05.2016, em razão do pedido de desistência formulado pela 

requerente, na forma descrita no ofício SESIC-DGGR nº 543/2016 EET do 

Id. 12738893, data em que voltou a fluir o prazo prescricional nos termos 

do entendimento emanado pelo STJ: "A ação de indenização fundada em 

contrato de seguro de veículo contra a seguradora prescreve em um ano 

e o termo inicial deve ser contado a partir da ciência do fato gerador da 

pretensão indenizatória, somente ficando suspenso entre eventual 

comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da 

recusa do pagamento da indenização" (AgRg no REsp 1.493.127/SP, 

Relator o Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/5/2016). Para o caso dos 

autos, tem-se que o encerramento de processo administrativo sem que 

houve a indenização configura exatamente a negativa do prêmio ao 

sinistro, o que configura o termo inicial decurso de lapso prescricional, que 

é de um ano, conforme artigo 206, parágrafo 1º, inciso II, alínea b do 

Código Civil. A presente ação foi ajuizada em 19.12.2017, ou seja, depois 

de decorrido mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses da data da 

negativa/encerramento do pedido pela seguradora (12.05.2016). Destarte, 

não há dúvida de que operou-se a prescrição do direito para pleitear-se o 

ressarcimento remanescente dos alegados danos sofridos, uma vez que 

superado o lapso temporal ânuo previsto na legislação que regulamenta a 

matéria. É inafastável o reconhecimento da prescrição da pretensão 

indenizatória da autora, vez que aplica-se a prescrição ânua a toda e 

qualquer pretensão que tenha por fundamento o contrato de seguro, e não 

apenas para aquela relacionada cumprimento ou não da obrigação 

contratual ali prevista. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO PARA 

TRANSPORTE DE MERCADORIAS (RCF-DC). CARGA FURTADA. 

CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO, COM LASTRO NO ART. 487, INC. II, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 

ALEGAÇÃO DE QUE A PRETENSÃO NÃO ESTARIA PRESCRITA. 

INSUBSISTÊNCIA. PRAZO ÂNUO. ART. 206, § 1º, INC. II, B, DO CÓDIGO 

CIVIL. TERMO INICIAL QUE DEVE SER CONTADO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA 

DA RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 

DEMANDA AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO MAIS DE 1 (UM) 

ANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJSC, Apelação Cível n. 0504130-89.2012.8.24.0008, de Blumenau, rel. 

Des. Stanley da Silva Braga, Sexta Câmara de Direito Civil, j. em 

14-11-2017). “APELAÇÃO. CONTRATOS. SEGURO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. COMUNICAÇÃO DE 

SINISTRO. ABERTURA DE PROCESSO DE REGULAÇÃO. (...) ENVIO DE 

DOCUMENTO ELETRÔNICO (E-MAIL) PARA A AUTORA PARA COMUNICAR 

O ENCERRAMENTO DO PROCESSO EM INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO 

ÂNUA. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 1º, II, 'b', DO CC. 

CONTAGEM DA CIÊNCIA PELO SEGURADO DA NEGATIVA DE 

PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) Essa 

negativa, portanto, foi levada ao conhecimento da autora cujo prazo 

prescricional de um ano passou a fluir desde então, mas o ajuizamento da 

demanda ocorreu apenas em 08/11/2012. (TJ-SP - APL: 

00180901520128260009 SP 0018090-15.2012.8.26.0009, Relator: Adilson 

de Araujo, Data de Julgamento: 18/08/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 19/08/2015)” Ex positis, reconheço a prescrição do 

direito. Julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, II, do CPC. 

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

estes a favor do advogado da requerida, em verba que arbitro em R$ 

3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada 

em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 28 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005479-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1005479-09.2016.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais 

Requerente: José Carlos da Silva Requerida: Banco Finasa BMC S/A 

Vistos etc. JOSÉ CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS contra BANCO FINASA 

BMC S/A, também qualificada nos autos. O autor aduz que fez um 

empréstimo consignado sob o n° 803545880 junto a ré, no valor de R$ 

681,25 (seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), com 

desconto mensal no importe de R$ 19,00 (dezenove reais), contudo fora 

repassado ao requerente o valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta 

reais). Aduz que procurou o Procon, entretanto, não logrou êxito. Sustenta 

que foi induzido a erro e os atos praticados pelo demandado lhe trouxeram 

prejuízos. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos. O 

pedido de tutela antecipada fora indeferido (Id. 9364339). Citada, a 

requerida apresentou contestação (Id.10875408). Em sede de preliminar, 

sustenta a falta de interesse de agir. No mérito, alega a existência de 

relação jurídica entre as partes, vez que a contratação do empréstimo fora 

utilizado pela ré para quitar o saldo devedor do consignado anteriormente 

contratado pelo autor, sendo o crédito remanescente liberado em sua 

conta corrente bancária. Em longas razões, alega a inexistência de defeito 

na prestação de serviços e no dever de indenizar. Pugna pela 

improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

11492528). Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, 

a ré pugnou pela perícia grafotécnica e o autor pelo julgamento antecipado 

da lide (Ids. 12925243 e 12946690). O julgamento fora convertido em 

diligências, o qual fora determinado ao autor trazer os extratos de sua 

conta corrente, bem como a ré acostar aos autos os contratos efetuados 

entre as partes (Ids. 15407382 e ss e 16233091 e ss). Fora designada 

audiência de conciliação, contudo restou inexitosa (Id. 22317156) 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra, conhecendo diretamente 

do pedido, uma vez que a questão de mérito, sendo unicamente de direito, 

prescinde da produção de outras provas além das constantes dos autos, 

na forma do artigo 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono 

neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 
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proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). 

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, 

quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. Passo a análise da preliminar arguida na 

peça defensiva. No tocante a preliminar suscitada pela ré, sem razão a 

demandada em sua assertiva, pois com uma simples análise na petição 

inicial resta claro o objetivo perseguido pelo autor, decorrendo da 

narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente 

impugnado na contestação. Desse modo, rejeito a preliminar. Analisando 

os autos em epígrafe, vislumbro que o contrato juntado ao presente feito 

comprova que o autor anuiu com a contratação do crédito consignado, 

vez que aparece na parte superior do contrato n° 803545880, a palavra 

“compra”, isto é, a celebração da avença houve sem qualquer mácula ou 

vício (Id. 10875423). Ademais, no contrato da lide no “item 2.3” (Id. 

10875423 – Pág. 03), resta claro que a ré pode compensar a dívida 

originada em virtude do presente contrato, neste sentir, o valor contratado 

fora utilizado para quitar o saldo devedor do consignado anteriormente 

contratado pelo autor, repassando-o saldo remanescente da remissão, o 

que não há de se falar em débito inexistente, tampouco em danos morais. 

Cumpre salientar, que não há nos autos qualquer evidência de que o autor 

tenha sido coagido a assinar o contrato de empréstimo, bem como o de 

refinanciamento. Como também, não é crível a tese autoral pela grande 

quantidade de empréstimos contraídos, inclusive em outras instituições. 

Ainda da análise dos documentos anexados aos autos, latente está o 

contrato de refinanciamento da dívida, visto que houve dois contratos 

anteriores de refinanciamentos no ano de 2014 (Ids. 16233091 e ss), 

devidamente firmado entre as partes, ressaltando a existência de 

expressa autorização deste para os descontos das parcelas, bem como o 

contrato de financiamento mediante consignação em pagamento. Destarte, 

constitui ônus do autor da ação demonstrar as circunstâncias básicas e 

essenciais do pretendido direito, enquanto as rés cabem exibir, de modo 

concreto, coerente e seguro, os elementos que possam desconstituir a 

proposição formulada pelo demandante. Moacyr Amaral dos Santos, com 

base em CHIOVENDA, cita duas normas básicas sobre a distribuição da 

prova, a saber: "1ª) Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer 

os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova 

dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de 

modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, 

contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) Compete, em 

regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto 

ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio de 

exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" [1] Sobre o tema, 

merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição 

jurisprudencial: "A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não 

foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do 

TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, 

in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. 

Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611). Sobre a configuração do 

dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. 

Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus 

pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem 

excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, 

nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir 

sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras 

para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da 

sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da 

alegria é uma constante do comportamento humano universal"[2] Na 

mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: 

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 

que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[3] "O mundo não é 

perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem 

doenças, devendo o homem médio estar preparado para suportar a 

angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição humana, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais em tais 

circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar causa a 

angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) 

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em 

decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral 

direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano 

moral indireto). Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no 

constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando 

caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou 

desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou 

irritabilidade. No caso em exame o autor da ação indenizatória não logrou 

êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta 

na improcedência do pedido. Ex Positis, e de tudo mais que dos autos 

consta, julgo improcedente o pedido inicial. Ratifico os termos da liminar 

concedida em sede de antecipação de tutela. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a 

favor do patrono da demandada, em verba que fixo em R$ 1.000,00 (hum 

mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência referente 

aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos 

legais, vez que a demandante é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Transitado em julgado, ou havendo a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 28 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil', II/343-345 e 347. [2] Direito Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, v. IV, p. 39. 

[3] Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 549.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009666-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS SELICANI (EXECUTADO)

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ID.28051524, ..." Resta, 

portanto, a necessidade do pagamento complementar de R$ 1.011,00, 

baseado pela tabela da comarca para as diligências realizadas; valor a ser 

recolhido mediante guia específica no site do TJMT".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008822-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUEMUEL JEAN DE OLIVEIRA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR OAB - MS8281 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000946-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ROSAFA ATENSIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL VITO OAB - MT0019830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SALES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000946-65.2020.8.11.0003. 

AUTOR: VALDEMAR ROSAFA ATENSIO REU: REGINALDO SALES DA 

SILVA Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial A petição inicial atende os 

requisitos do art. 700, § 2º, do CPC, motivo pelo qual a recebo. Expeça-se 

mandado de pagamento do débito, bem como pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, consignando prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposição do 

art. 701, do Código de Processo Civil. Assinale-se que a parte ré ficará 

isenta do pagamento de custas processuais se o mandado for cumprido 

no prazo estipulado (artigo 701, §1º do CPC). Conste, ainda, no mandado 

que, nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos e, caso não haja 

o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

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

o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS ALVES FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ped ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000312-69.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): OZEIAS ALVES FRANCA REU: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos e examinados. Ressai dos 

autos que foi concedida parcialmente a tutela de urgência pleiteada, por 

meio da qual ficou consignada a impossibilidade de aumento do valor 

mensal do plano de saúde da parte autora, sem que tenha sido estipulada 

a sanção aplicável em caso de descumprimento. Assim, à luz do disposto 

nos artigos 139, 497 e 536 do CPC/2015, FIXO multa no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), por boleto, para a hipótese de descumprimento da 

decisão liminar. Intimem-se com urgência. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003584-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003584-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILEUSON DAMACENO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos e examinados. Infere-se dos autos que foi realizada a 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios (id 19682086) quando, na verdade, deveria ter sido a 

Seguradora ré instada a se manifestar. Logo, intime-se a parte requerida 

para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho 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:
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DJALMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003782-50.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DJALMA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Vistos e examinados. A parte autora afirma que a requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, postulando a sua citação por 

edital. Pois bem. Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária 

demasiada cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de 

sorte que, antes da citação por edital, a parte autora deve exaurir as 

diligências possíveis para a localização da parte requerida. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - 

NULIDADE DO ATO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. É nula a citação 

por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte 

requerida. (AI 1004710-39.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE. É cabível a 

citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os 

demais meios para localização da parte executada foram esgotados. Deve 

ser mantido o indeferimento do pedido de citação por edital, quando não 

demonstrado o esgotamento de todos os meios para localização do 

executado. (TJ-MG - AI: 10024132095811001 MG, Relator: Edison Feital 

Leite, Data de Julgamento: 13/12/0016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2017) No caso, entendo que não restou 

demonstrado o esgotamento de todas as medidas para localização da 

parte ré, de modo que a citação editalícia, no momento, deve ser 

indeferida. Outrossim, visando dar maior efetividade à prestação 

jurisdicional, defiro a busca de endereço da parte requerida através dos 

sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, conforme extratos em anexo. 

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000494-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000494-55.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR REU: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que 

se trata processo endereçado ao Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis/MT. Dessa forma, declino da competência para processar e 

julgar o presente feito em face de um dos Juizados Especiais desta 

Comarca. Deixo de determinar a sua redistribuição, tendo em vista a 

incompatibilidade dos sistemas utilizados entre as Varas Cíveis (PJE) e 

Juizados Especiais (PROJUDI). Intime-se a parte autora para que promova 

as diligências necessárias para redistribuição do feito no Sistema 

PROJUDI. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427402 Nr: 9587-45.2009.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J L DA SILVA BOTAS E BOTINAS ME, JOSE 

LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8194A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717349 Nr: 12771-04.2012.811.0003

 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, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias complementar o depósito referente a diligência do Oficial de Justiça 

que totalizam o valor de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais)– 

Setor 01. Devendo ser depositado no Sistema CPD – Central De 

Pagamentos De Diligências, junto ao site do Tribunal de Justiça: - Serviços 

- Guias - Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração 

única, o valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o 

comprovante em duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352042 Nr: 7031-12.2005.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNEMARIE PFANN TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939728 Nr: 7963-09.2019.811.0003

 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: SOLUÇOES INTELIGENTE OPERADORES PORTUARIOS 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISYS SILVA DE CAMARGO - 

OAB:27786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBERO S. JUNIOR - OAB:5222 - 

MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal juntar aos autos os 

documentos comprobatórios do crédito, bem como cópia da planilha de 

cálculo atualizada até 30.09.2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742420 Nr: 3560-70.2014.811.0003

 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): JEFERSON DOS SANTOS MARTINS

 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: PAULO ROBERTO GUEDES 
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MACHADO FILHO - OAB:167.217/MG

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação de fls.125/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902296 Nr: 6067-62.2018.811.0003

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VILMA SOUZA SIQUEIRA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA DE SOUZA PIMENTEL, GILDAMAR 

VILELA DOS SANTOS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika de Oliveira Diniz - 

OAB:31716/GO

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar as 

contestações de fls. 24/28 e 29/33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812813 Nr: 449-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA MARIA DOS SANTOS, CLEUSMAR 

GONÇALVES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as respostas negativas das instituições financeiras em 

fls.115, 116/117 e 118, nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo 

de 01(um) ano, com fundamento no art. 921, III, §1ª do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775472 Nr: 4424-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, GENERAL MÁQUINAS 

PARA ESCRITORIO EIRELLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZANDRA FERNANDES BATISTA 

- OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - 

OAB:22967/O, ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA - OAB:38.104-GO, THIAGO 

BORGES DE OLIVEIRA - OAB:31.993-GO

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro, sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853242 Nr: 829-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA-EPP, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO KISZEWSKI MELO, LUCIANO 

POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE 

NETO - OAB:3052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Intimação das partes para, no prazo legal, se manifestarem em relação a 

certidão de fls.207/213.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710695 Nr: 5672-80.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNEMARIE PFANN TOMCZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 INTIMAÇÃO das partes sobre o retorno dos autos da Instância Superior 

para, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001157-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO JOSE PIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA OAB - MT21446/O 

(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 DECISÃO Processo: 1001157-04.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): GUSTAVO JOSE PIO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Analisando os autos, extrai-se que a parte autora alegou que não 

possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais, 

requerendo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Pois bem. Em 

que pesem as alegações da parte autora, entendo que o pleito não merece 

prosperar, uma vez que os documentos carreados aos autos demonstram 

que o requerente é empresário e proprietário da Drogaria Matogrosso. 

Assim, não demonstrada a incapacidade do postulante em custear as 

despesas e custas processuais, ainda que de forma momentânea, o 

indeferimento do pleito é medida que se impõe. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO. Os elementos trazidos aos autos não comprovam a 

impossibilidade da agravante em arcar com as custas do processo. 

Benefício indeferido. Viabilidade de pagamento das despesas processuais 

ao fim do processo. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 

70078334893, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 11/07/2018). 

AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – 

PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, 

em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo 

requerente. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a 

parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o 

magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.2. O 

microempresário individual não tem direito ao benefício da justiça gratuita 

se não demonstra, concretamente, encontrar-se sem condições de 

satisfazer as custas processuais da demanda. (AI Nº 1002223-33.2017, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO NA AÇÃO DE 

RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – IMÓVEL NO VALOR 

TOTAL DE R$319.500,00 – AUTORES QUE EXERCEM A ATIVIDADE DE 

EMPRESÁRIOS – INFORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS 

TRAZIDA PELO AGRAVADO – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FEITO NA ORIGEM – FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – ANULAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA - 

RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se as circunstâncias da 

causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os 

custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para 

demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que 

ser indeferido. (AI Nº 1006600-47.2017, DES. GUIOMAR TEODORO 
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BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 26/02/2018) Desse modo, 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. Defiro, desde já, o 

parcelamento das custas em 04 (quatro) prestações, caso solicitado. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, independentemente de 

nova intimação, conclusos. II - Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

27 de março de 2020, às 08:30 horas. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem 

como proceda-se a intimação da parte autora. III – Da tutela de urgência No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

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

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando valores referentes a débitos pretéritos, que não podem 

motivar a suspensão do fornecimento de energia. Com efeito, em que pese 

à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos 

de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária 

não pode interromper a prestação do serviço por débitos pretéritos. 

Ilustro: “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). Nesse 

passo, levando em consideração que a parte autora está contestando 

valor de fatura pretérita, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

parte autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito 

por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando 

presentes os requisitos necessários para concessão de medida liminar, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa 

requerida ser intimada, em razão do débito objeto deste feito, para: a) se 

abster de suspender o fornecimento do serviço de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte autora (ou restabelecer a prestação, caso 

já tenha ocorrido à interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 02 

horas); b) se abster de incluir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito (ou proceder a sua exclusão, no prazo de 05 dias). 

Em caso de descumprimento da medida liminar, fixo, desde já, multa diária 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimem-se. Cumpra-se em regime de 

plantão, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009089-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUSTINO BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINO TRAZI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO TRASI OAB - 208.235.091-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1009089-77.2019.8.11.0003. Vistos etc. O requerente 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo 

do sustento próprio e da sua família. A gratuidade da justiça antes era 

matéria regulamentada pela Lei 1.060/50, contudo, o artigo 1.072, III, do 

Código de Processo Civil de 2015, revogou parcialmente esta lei, conforme 

disciplina os artigos 98 a 102. Dispõe o art. 98, caput, do CPC: “A pessoa 

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

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito a gratuidade da justiça”. A esse respeito, o CPC, 

ao regulamentar o instituto da gratuidade da justiça, consolida 

entendimentos firmados nos tribunais pátrios e cria novos instrumentos 

que passam a reger o direito fundamental da justiça gratuita. O § 1º, do 

artigo 98, do CPC, disciplina que a Justiça Gratuita compreende: I - as 

taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com 

publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros 

meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, 

receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V 

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

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

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

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

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

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

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

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

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

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. A Constituição 

Federal, no art. 5º, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias 

fundamentais, a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que 

efetivamente comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a 

impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao 

Poder Judiciário. Isto porque a simples apresentação de declaração de 

hipossuficiência financeira não reflete a verdadeira situação econômica 

da parte, sendo necessário que traga elementos que demonstrem que o 

pagamento das despesas processuais resultará em prejuízo ao seu 

sustento e de sua família. Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – 

DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE 

DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que 

não se verifica na hipótese. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da 

concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. 

Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte a 

negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe. (N.U 

0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 13645/2017, DESA.HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 09/04/2019). Dessa forma, 

determino que o autor comprove o estado de sua miserabilidade 

financeira, juntando aos autos cópia de suas três últimas declarações de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 63 de 470



imposto de renda, cópia da última anotação de sua CTPS e certidão 

negativa de bens, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Cumpra. Intime na pessoa do 

advogado constituído nos autos. Rondonópolis-MT, 28 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004548-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TOBIAS DAMIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

i ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004548-69.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANIEL TOBIAS DAMIAN REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - 

UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. Vistos e examinados. 

Não é o caso de julgamento do feito no estado em que se encontra, motivo 

pelo qual passo ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do 

Código de Processo Civil. Inexistentes questões preliminares a serem 

analisadas e sendo as partes legítimas, além de regularmente 

representadas, DOU O FEITO POR SANEADO. DEFIRO a produção de 

provas orais, consistentes no depoimento pessoal do representante da 

instituição demandada, bem como na oitiva de testemunhas. Fixo como 

pontos controvertidos a i) dinâmica dos fatos; ii) a frequência do 

requerente nas aulas e a sua aprovação em todas as disciplinas; iii) 

conclusão do curso e iv) colação de grau. DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 2020, às 15 horas. As 

partes deverão depositar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 357, §4º, CPC/2015. Cabe aos advogados constituídos 

pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada 

(observadas as regras do artigo 455 do CPC). Quando do depósito do rol, 

havendo necessidade da intimação ser feita pela via judicial, deverá no 

mesmo ato comprovar os requisitos do § 4º do artigo 455 do CPC e 

depositar a diligência do senhor oficial, isto no prazo de 05 (cinco) dias da 

oferta do rol, sem que haja nova intimação para este fim. Caso a 

testemunha tenha domicílio em outra comarca e a parte manifeste a 

intenção em ouvi-la por carta precatória, fica deferido o pedido, devendo a 

parte providenciar o cumprimento da CP no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da oferta do rol, devendo a CP ser retirada na escrivania do 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, e, ainda, ser 

comprovada a sua distribuição no mesmo prazo, sendo certo que não 

haverá nova intimação para tal desiderato. Uma vez deferido o depoimento 

pessoal da ré, deverão ser consideradas as disposições constantes no 

art. 385 e ss. do CPC/2015, mormente quanto à sua intimação pessoal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012833-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012833-17.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): APARECIDA PEREIRA DE LIMA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Não é o caso de julgamento do feito no estado em 

que se encontra, motivo pelo qual passo ao saneamento do processo, nos 

termos do art. 357 do Código de Processo Civil. II – Da inépcia da petição 

inicial Não há falar em inépcia da exordial por ausência de pedido 

específico, haja vista que a parte autora pretende o recebimento do valor 

indenizável de acordo com o grau de incapacidade, o que, todavia, 

somente será possível aferir após a realização da perícia. Assim, a 

atribuição do máximo indenizável, abatido o montante recebido na esfera 

administrativa, refere-se ao quantum pretendido, bem como decorre do 

desconhecimento quanto ao exato valor a ser apurado. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir A 

preliminar aventada não merece acolhimento. Isso porque o recibo 

referente ao pagamento parcial do seguro não inviabiliza o segurado de 

reivindicar em juízo a diferença do valor entendido como devido, porquanto 

a suposta quitação realizada anteriormente vale apenas à efetiva quantia 

desembolsada pela Seguradora e não à integralidade do valor 

indenizatório previsto em Lei. Não havendo outras preliminares a serem 

analisadas, DOU O FEITO POR SANEADO. Defiro, desde já, a produção de 

prova pericial médica, tendo em vista que não é possível comprovar os 

fatos narrados na inicial sem a produção de prova técnica por profissional 

habilitado. Com fulcro no artigo 357, IV, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos da lide a) nexo de causalidade, b) grau e extensão do 

dano. Aguarde-se em cartório a designação do próximo mutirão DPVAT. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000943-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

ISONEL DA SILVA ABREU (REU)

CLESIO IZIDORO MARQUES (REU)

JOAO BATISTA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000943-13.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): JAQUELINE DOS SANTOS REU: CIJ IMOVEIS LTDA - EPP, 

JOAO BATISTA DA SILVA, ISONEL DA SILVA ABREU, CLESIO IZIDORO 

MARQUES Vistos e examinados. Declaro-me suspeito para processar e 

julgar o presente feito, nos termos do art. 145, §1º,CPC/2015. Remetam-se 

os autos ao Substituto Legal. Cumpra-se,expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE PAULA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000798-54.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCELO DE PAULA FERREIRA REU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial 

Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 

320, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de março de 2020 às 10:30 

horas. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se a intimação da 

parte autora. III – Da tutela Em se tratando de pedido de antecipação de 

tutela, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos 
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requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

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

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. A probabilidade do direito 

está demonstrada pelos documentos que comprovam a celebração do 

contrato, assim como os valores já adimplidos pelo comprador. Por sua 

vez, o perigo de dano decorre da possibilidade de negativação do nome 

do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão do não 

pagamento dos valores vencidos e, ainda, vincendos, caso não seja 

determinada a suspensão da cobrança. Ademais, o deferimento da tutela 

pretendida não representa risco de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do art. 300, § 3º, CPC. Nesse sentido, confira-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOS E DANO MORAL – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA PARA 

DETERMINAR QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME 

DOS AUTORES, INCLUSIVE DE ENCAMINHÁ-LOS A PROTESTO, BEM 

COMO DE EMITIR QUALQUER COBRANÇA RELATIVA AO BEM OBJETO DO 

CONTRATO EM DISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS 

RELEVANTES APRESENTADOS PELO AGRAVADO - RECURSO PROVIDO. 

Havendo determinação de depósito judicial dos valores recebidos dos 

autores referente ao Pré-Contrato de Compra e Venda de Fração Ideal de 

Unidade Autônoma de Hotelaria e, aliado à evidência de que a negativação 

dos autores poderá causar sérios prejuízos financeiros e abalos de ordem 

subjetiva, de difícil reparação, pertinente o provimento do recurso, para 

que o agravado se abstenha de incluir o nome dos autores, inclusive de 

encaminhá-los a protesto, bem como de emitir qualquer cobrança relativa 

ao bem objeto do contrato em discussão, até o julgamento da ação, salvo 

descumprimento das obrigações contratuais pelos agravantes.” (NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE 

CADASTRAMENTO NEGATIVO JUNTO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. CASO DOS AUTOS EM QUE PRESENTE, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A PROBABILIDADE DO 

DIREITO E O PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. UNÂNIME. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70080576168, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 27/03/2019) Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela, tão somente para determinar a 

suspensão da cobrança referente às parcelas vencidas e vincendas, bem 

como para que a parte ré se abstenha de negativar/protestar o nome da 

parte autora em razão do contrato discutido nestes autos. Fixo, desde já, 

multa diária para o caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010731-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARY LAYANE DE SOUZA PIRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010731-85.2019.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARY LAYANE DE SOUZA PIRES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA 

Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da presente 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a que se 

refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, fica, 

desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a 

mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de 

crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito 

não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, recebo a 

habilitação retardatária como impugnação, devendo ser processada na 

forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de 

créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 

relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da 

assembleia geral de credores. Determino a imediata intimação da 

recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, 

dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, também 

devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, colha-se a 

manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001131-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PINTO DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARTHUR SILVA SANTANA OAB - MT26722/O (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 DECISÃO Processo: 1001131-06.2020.8.11.0003. 

AUTOR: PEDRO PINTO DE AMORIM REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. A parte autora 

não observou a ordenação das peças processuais na distribuição dos 

autos, em dissonância ao disposto na Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP. Art. 

25. São de exclusiva responsabilidade dos usuários externos do Sistema 

PJe: (...) IX – a correta descrição, a indexação e a ordenação das peças 

processuais e dos documentos transmitidos (...) Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. (...) § 5º Quando a forma de 

apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação 

jurisdicional e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o 

magistrado determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos 

anteriormente juntados. Dessa forma, intime-se a parte autora para que 

apresente novamente a inicial e os respectivos documentos, devidamente 

organizados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Com a sua juntada, proceda-se a exclusão dos documentos juntados no 

Id. 28422849 a 28428638. Após, conclusos para pasta de despacho 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001087-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE REGINA ALVES REGO OAB - 568.905.911-00 (REPRESENTANTE)

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HISASHI DOHO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001087-84.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: CLEIDE REGINA ALVES REGO REQUERIDO: HISASHI 

DOHO Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se 

trata de matéria afeta a família e sucessões. Dessa forma, declino da 

competência de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

determino a sua redistribuição para uma das Varas de Família e 

Sucessões desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001132-88.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): DILZO PEREIRA LIMA REU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de 

matéria afeta a família e sucessões. Dessa forma, declino da competência 

de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a 

sua redistribuição para uma das Varas de Família e Sucessões desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008787-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA XINGU S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE CARVALHO PASSARO OAB - SP164878 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES WURZIUS (REU)

BANCO SISTEMA S.A (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Processo nº. 1008787-48.2019.8.11.0003. Vistos etc. Ante a 

manifestação constante no ID nº. 23077366, determino a redistribuição da 

presente demanda ao Juízo da 1ª. Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT, Processo nº. 1533-41.2019.8.11.0000. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005010-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALCANTE DE LUCENA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005010-60.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: CAVALCANTE DE 

LUCENA & LIMA LTDA - ME Vistos e examinados. I – Dos embargos de 

declaração A parte executada opôs embargos de declaração em face do 

despacho proferido no Id. 24817413. Pois bem, assim dispõe o art. 1.022 

do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

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

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. 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. 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. II – Da contadoria Tendo em vista o interesse da 

parte executada em quitar a dívida, entendo por bem acolher o pleito de 

remessa à contadoria judicial para que promova tão somente a atualização 

do débito, observando-se os seguintes parâmetros: a) O débito inicial era 

de R$ 189.214,26 (cento e oitenta e nove mil reais duzentos e catorze 

reais e vinte e seis centavos) atualizado até 28.11.2016; b) Os honorários 

advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida; c) 

Calcular o valor do débito principal e honorários advocatícios até a data de 

08.07.2019 - data do pagamento; d) Abater o valor de R$ 189.214,26 

(cento e oitenta e nove mil reais duzentos e catorze reais e vinte e seis 

centavos); e) Atualizar o saldo remanescente até a presente data. Neste 

ponto, importante esclarecer que a parte executada não faz jus a redução 

dos honorários pela metade, uma vez que não quitou a integralidade do 

débito principal em tempo ou sequer qualquer valor referente aos 

honorários. Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Expeça-se 

alvará judicial do valor depositado nos autos em favor da parte exequente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000672-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KALIMAN MOREIRA GOULART (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA VALERIA DA COSTA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000672-04.2020.8.11.0003. 

INVENTARIANTE: KALIMAN MOREIRA GOULART REQUERIDO: CLAUDIA 

VALERIA DA COSTA GARCIA Vistos e examinados. A parte autora 

requereu a desistência da ação, uma vez que distribuiu a petição inicial 

equivocadamente. Dessa forma, homologo a desistência e JULGO 

EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008062-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MACHADO PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

ODAIR PEREIRA DE MOURA OAB - MT19196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABSALAO DIAS DE LACERDA (REQUERIDO)

VINICIUS ALVES DE LACERDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008062-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VILMAR MACHADO PAZ REQUERIDO: ABSALAO DIAS DE 

LACERDA, VINICIUS ALVES DE LACERDA - ME Vistos e examinados. 

Infere-se da manifestação de ID nº. 25326966 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. Uma 

vez realizada a transação antes da sentença, ficam as partes 

dispensadas do pagamento de eventuais custas remanescentes, nos 

termos do art. 90, §3º, CPC/2015; devendo os honorários advocatícios ser 

suportados na forma pactuada. Renunciado o prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA PALMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1001163-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULIA 

FERNANDA PALMA 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: 15/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001181-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE PEREIRA DA SILV (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001181-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCILEIDE 

PEREIRA DA SILV ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA 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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 09:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 28 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: 1001202-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001202-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDEIR DIAS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 11:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013944-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEISYANNE CASSIA BORGES GUEDES (REQUERENTE)

LUCIANA DE BARROS MONTEFUSCO (REQUERENTE)

RAFAELA DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

TATIANE DOS SANTOS NEIVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28345583) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 28 de janeiro 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: 1001207-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001207-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCINETE DE 

SOUZA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 28 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: 1001211-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS FERREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001211-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MANOEL 

MESSIAS FERREIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 12:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 
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William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 28 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: 1001215-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001215-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE DA SILVA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001217-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001217-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROGERIO 

PERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 15/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001224-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI FRANCISCA DE LIMA SANGALETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001224-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IVANI 

FRANCISCA DE LIMA SANGALETI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM 

CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 28 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: 1001230-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENNY BUENO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001230-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KENNY BUENO 

DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO 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: 16/06/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 28 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: 1001232-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SABINO DE NOVAES (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 MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001232-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDIR SABINO 

DE NOVAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO 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: 16/06/2020 Hora: 08:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 28 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: 1001234-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARVALHO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001234-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCELO 

CARVALHO ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 08:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 28 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: 1001240-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001240-20.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MICHELL JOSE 

GIRALDES PORTELA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELL JOSE 

GIRALDES PORTELA 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001160-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG OAB - MT0019964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ DE JESUS MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001241-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GABRIEL LUIZ DE 

JESUS MORO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 28 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: 1010776-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CALDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001251-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIETE 

CALDEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VERGINIA 

CHINELATO 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001254-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BENTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001254-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LAURA BENTO 

RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO CARVALHO ALVES 

POLO PASSIVO: CMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011307-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE (REQUERENTE)

ANDRIA ALVES MEIRA CHILANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR)

CIRO MARIANO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001210-82.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

RONDONÓPOLIS, CIRO MARIANO DA SILVA REU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em 

substituição ao paciente CIRO MARIANO DA SILVA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, em que pede a antecipação de tutela 

para compeli-lo a prestar serviço público essencial à saúde e à própria 

vida do enfermo, que necessita dos insumos prescritos pelo médico: 

FRALDAS GERIÁTRICAS (tamanho M) e suplemento alimentar NUTRISON 

SOYA. Requereu que seja disponibilizado pelo requerido imediatamente de 

modo gratuito os insumos retro mencionados, os quais foram prescritos 

pelo médico. Sustenta, ainda, que o justificado receio de ineficácia do 

provimento final decorre da gravidade da enfermidade do paciente, que 

necessita dos referidos insumos, em regime de urgência. Com a petição 

inicial foram juntados documentos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 
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fundamentada decisão estatal. Inicialmente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pleito de tutela de urgência, verifico que a petição inicial fornece elementos 

mais que suficientes para embasar a concessão da liminar. O relevante 

fundamento da demanda (fumus boni iuris), para fins do art. 497, do 

Código de Processo Civil, decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Por 

sua vez, o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in 

mora), para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre da 

gravidade da enfermidade do paciente que foi diagnosticado com DOENÇA 

DE ALZHEIMER (CID 10:G30.9) e DESNUTRIÇÃO (CID 10:E43). Assim, 

frente à situação narrada e, de todo o exposto, para garantia da vida e da 

saúde do paciente, a concessão da tutela antecipada em caráter inaudita 

altera parte postulada é medida que se impõe. Por tais considerações, sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, determino que o MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, 

providencie os insumos prescritos pelo médico, quais sejam FRALDAS 

GERIÁTRICAS (tamanho M) e suplemento alimentar NUTRISON SOYA, pelo 

período necessário ao tratamento do requerente, em favor do paciente 

CIRO MARIANO DA SILVA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, EM 

REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma ao paciente, a 

efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se 

aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera. Consigno que, em 

caso de descumprimento da determinação supra no prazo fixado, como 

meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do 

direito à vida e à saúde, e, para tornar eficaz o direito ao paciente, no 

caso em tela, será realizado o BLOQUEIO DE VALORES na conta corrente 

do réu, com vistas a possibilitar ao beneficiário os insumos 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, CITEM-SE o réu, para responder à presente demanda, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação 

tempestiva, somente se intimará o autor para apresentar impugnação no 

prazo de 10 (dez) dias se com a peça defensiva forem juntados 

documentos relevantes ao deslinde da causa, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria. Concedo os benefícios do art. 212, §2.º do 

Código de Processo Civil. Diante da urgência que o caso requer, SERVE 

ESTA DECISÃO COMO MANDADO. Isento de custas, conforme o art. 54 da 

Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR)

CIRO MARIANO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001210-82.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

RONDONÓPOLIS, CIRO MARIANO DA SILVA REU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em 

substituição ao paciente CIRO MARIANO DA SILVA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, em que pede a antecipação de tutela 

para compeli-lo a prestar serviço público essencial à saúde e à própria 

vida do enfermo, que necessita dos insumos prescritos pelo médico: 

FRALDAS GERIÁTRICAS (tamanho M) e suplemento alimentar NUTRISON 

SOYA. Requereu que seja disponibilizado pelo requerido imediatamente de 

modo gratuito os insumos retro mencionados, os quais foram prescritos 

pelo médico. Sustenta, ainda, que o justificado receio de ineficácia do 

provimento final decorre da gravidade da enfermidade do paciente, que 

necessita dos referidos insumos, em regime de urgência. Com a petição 

inicial foram juntados documentos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Inicialmente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pleito de tutela de urgência, verifico que a petição inicial fornece elementos 

mais que suficientes para embasar a concessão da liminar. O relevante 

fundamento da demanda (fumus boni iuris), para fins do art. 497, do 

Código de Processo Civil, decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Por 

sua vez, o justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in 

mora), para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre da 

gravidade da enfermidade do paciente que foi diagnosticado com DOENÇA 

DE ALZHEIMER (CID 10:G30.9) e DESNUTRIÇÃO (CID 10:E43). Assim, 

frente à situação narrada e, de todo o exposto, para garantia da vida e da 

saúde do paciente, a concessão da tutela antecipada em caráter inaudita 

altera parte postulada é medida que se impõe. Por tais considerações, sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, determino que o MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, 

providencie os insumos prescritos pelo médico, quais sejam FRALDAS 

GERIÁTRICAS (tamanho M) e suplemento alimentar NUTRISON SOYA, pelo 

período necessário ao tratamento do requerente, em favor do paciente 

CIRO MARIANO DA SILVA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, EM 

REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa forma ao paciente, a 

efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se 

aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera. Consigno que, em 

caso de descumprimento da determinação supra no prazo fixado, como 

meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do 

direito à vida e à saúde, e, para tornar eficaz o direito ao paciente, no 

caso em tela, será realizado o BLOQUEIO DE VALORES na conta corrente 

do réu, com vistas a possibilitar ao beneficiário os insumos 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, CITEM-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: 1001148-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELI DOS REIS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001148-42.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: NEUZELI DOS REIS COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 
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RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por NEUZELI DOS REAIS COSTA, em desfavor do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em que pede a antecipação de tutela para 

compeli-lo a prestar serviço público essencial à saúde e à própria vida do 

enfermo, que necessita do medicamento PALIPERIODONA 150 MG/ML 

SUSPENSÃO INJETÁVEL (USO DE 30 EM 30 DIAS), devidamente prescrito 

pelo médico. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. A questão posta nos autos 

requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado na 

exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida devem estar 

sobejamente provados. Por tais considerações, POSTERGO a análise do 

pedido liminar para, inicialmente, remeter cópia dos autos ao Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da orientação contida no ofício 

circular nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “[...] o cumprimento às 

seguintes recomendações [...] com vistas à eficiência e à uniformização 

de procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas em ações que 

envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) orientação aos 

magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para 

consulta técnica, pedidos de providências médicas, hospitalares ou 

farmacêuticas que não contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da 

urgência invocada” [...]. Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015638-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCAS DE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO OAB - MT22898/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015638-06.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS DE SOUZA MIRANDA, ROSALVA MARIA DE 

SOUZA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Apesar dos 

argumentos constantes da petição evento nº 27817460, no caso vertente 

não fora juntada prova apta a ensejar a reconsideração da referida 

decisão, razão pela qual a mantenho em todos os seus termos. Às 

providencias, expedindo-se o necessário. Aguarde-se a realização da 

audiência já designada. Intimem-se. Cumpra-se. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENNY BUENO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001230-73.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: KENNY BUENO DE ASSIS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de realizar corte em sua energia 

elétrica, suspenda a cobrança do débito ora discutido, ainda, que a 

reclamada se abstenha de incluir o nome do autor dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso 

de improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. E, nos termos do art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

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

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). No caso 

vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante não reconhece o consumo de energia 

faturado e cobrado, visto ser proveniente de suposta fraude no medidor, 

resultando em cobrança no valor de R$ 1.514,47 (mil quinhentos e 

quatorze reais e quarenta e sete centavos) com vencimento para 30 de 

dezembro de 2019. Ocorre que diante da ausência de pagamento da 

referida fatura, levando em conta a grande diferença do histórico de 

consumo, a reclamada vem ameaçando a consumidora de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora, bem como em 

incluir seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, o 

qual aponta para a possibilidade da concessão da liminar, à vista da 

probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. De outra banda, o 

perigo da demora resta provado diante da inadimplência da aludida fatura 

em discussão caracterizar a iminência do corte de fornecimento de 

energia elétrica na residência da parte reclamante, o qual causará 

evidentes prejuízos à parte autora e a sua família. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, que a empresa ré 

suspenda as cobranças dos débitos objeto da lide, abstendo-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da 

parte reclamante, qual seja, 6/1944141-9, tão somente com relação à 

fatura ora discutida, e, caso já o tenha feito, que seja restabelecido o 

serviço no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Outrossim, determino que a 

parte reclamada se abstenha de incluir o nome da parte autora nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, caso tenha inserido que proceda com a 

imediata exclusão, tão somente com relação ao débito objeto da lide, até o 

final da presente demanda. Caso a parte reclamada não cumpra esta 

determinação judicial no prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de 

R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de 

desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem 

aplicadas cumulativamente, conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR)

LAZARO BARCELO GOMES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001222-96.2020.8.11.0003. 

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

RONDONÓPOLIS, LAZARO BARCELO GOMES REU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por LAZARO 

BARCELO GOMES, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, 

em que pede a antecipação de tutela para compeli-los a prestar serviço 

público essencial à saúde e à própria vida do enfermo, que necessita dos 

insumos prescritos pelo médico: Fraldas Geriátricas tamanho M e 

suplemento CUBITAN (Danone). Requereu que seja disponibilizado pelos 

requeridos imediatamente de modo gratuito os insumos retro mencionados, 

os quais foram prescritos pelo médico. Sustenta, ainda, que o justificado 

receio de ineficácia do provimento final decorre da gravidade da 

enfermidade do paciente, que necessita dos referidos insumos, em regime 

de urgência. Com a petição inicial foram juntados documentos. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. 

Inicialmente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de 

improcedência liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código 

de Processo Civil. Quanto ao pleito de tutela de urgência, verifico que a 

petição inicial fornece elementos mais que suficientes para embasar a 

concessão da liminar. O relevante fundamento da demanda (fumus boni 

iuris), para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre do 

preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) o dever de prestar, independentemente de óbices 

burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz 

de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins 

de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, 

consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Por sua vez, o 

justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora), 

para fins do art. 497, do Código de Processo Civil, decorre da gravidade 

da enfermidade do paciente que foi diagnosticado com FRATURA DE 

VERTEBRA TORÁCICA (CID 10:S22.0) que evolui para paraparesia crural, 

com nível sensitivo T12, onde foi submetido ao procedimento cirúrgico de 

Artrodese Posterior 4 níveis em 11/12/2019. Assim, frente à situação 

narrada e, de todo o exposto, para garantia da vida e da saúde do 

paciente, a concessão da tutela antecipada em caráter inaudita altera 

parte postulada é medida que se impõe. Por tais considerações, sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e, em consequência, determino que o MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, 

providenciem os insumos prescritos pelo médico, quais sejam Fraldas 

Geriátricas tamanho M e suplemento CUBITAN (Danone), no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, dessa 

forma ao paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, 

independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera. 

Consigno que, em caso de descumprimento da determinação supra no 

prazo fixado, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa 

humana e do direito à vida e à saúde, e, para tornar eficaz o direito ao 

paciente, no caso em tela, será realizado o BLOQUEIO DE VALORES na 

conta corrente dos réus, com vistas a possibilitar ao beneficiário os 

medicamentos que necessita, sem prejuízo de futura responsabilização 

civil, criminal e administrativa na hipótese de óbito do paciente por falta de 

tratamento adequado e eficaz. No mais, CITE-SE o réu, para responder à 

presente demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, arts. 334 e 344). 

Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se intimará o 

autor para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) dias se com a 

peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da 

causa, o que deverá ser certificado pela Secretaria. Concedo os 

benefícios do art. 212, §2.º do Código de Processo Civil. Diante da 

urgência que o caso requer, SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 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 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

ELZA FRANCO GONÇALVES, em desfavor do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, em que pede a antecipação de tutela para compeli-los a 

prestar serviço público essencial à saúde e à própria vida do enfermo, 

que necessita com urgência fazer o uso do medicamento XARELTO 20MG, 

devidamente prescrito pelo médico, ressaltando que deverá fazer uso 

contínuo. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. A questão posta nos autos requer profunda 

análise da verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que os 

elementos autorizadores da medida devem estar sobejamente provados. 

Por tais considerações, POSTERGO a análise do pedido liminar para, 

inicialmente, remeter cópia dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT/TJMT, nos termos da orientação contida no ofício circular nº 

726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o cumprimento às seguintes 

recomendações (...) com vistas à eficiência e à uniformização de 

procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas em ações que 

envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) orientação aos 

magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para 

consulta técnica, pedidos de providências médicas, hospitalares ou 

farmacêuticas que não contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da 

urgência invocada” (...). Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931091 Nr: 5184-81.2019.811.0003

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EDUARDO LIMA 

PIRES DE MIRANDA - OAB:16708/O

 Intimação do advogado do requerido, Dr. Vinicius Eduardo Lima Pires de 

Miranda OAB/MT 16.708, do despacho a seguir trancrito: "Visto. Para 

audiência de CONTINUAÇÃO marco o dia 18 de fevereiro de 2.020, às 

13:30 horas. INTIMEM-SE."

2º JUIZADO ESPECIAL

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)
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PROCESSO n. 1001164-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

30/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001165-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA BOZZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001165-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SANDRA REGINA 

BOZZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS PICCINI NUNES, 

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON, KLEYSLLER WILLON 

SILVA, BRUNO FIGUEIREDO MARQUES POLO PASSIVO: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 30/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 28 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: 1001166-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIE CRISTINA FIGUEIREDO ITACARAMBY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001166-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUZIE CRISTINA 

FIGUEIREDO ITACARAMBY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS 

PICCINI NUNES, LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON, KLEYSLLER 

WILLON SILVA, BRUNO FIGUEIREDO MARQUES POLO PASSIVO: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 30/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 28 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: 1001167-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CABRAL DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1001167-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALERIA 

CABRAL DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS PICCINI 

NUNES, LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON, KLEYSLLER 

WILLON SILVA, BRUNO FIGUEIREDO MARQUES POLO PASSIVO: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 30/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 28 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: 1001171-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LACY PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO WEIGERT DUARTE OAB - MT14420/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001171-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LACY PEREIRA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO WEIGERT DUARTE 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: 30/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001174-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001174-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WALISSON 

ALVES DA CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

30/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000443-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE DAIANE FERNANDES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI OAB-MT 21.669 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 30/04/2020 ÀS 

14:40HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000949-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE PAULA QUEIROZ OAB - 727.203.362-20 (REPRESENTANTE)

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. EDUARDO NAVES 

PASCHOAL MACKIEVICZ OAB-MT 26.652 DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 

30/04/2020 ÀS 15:00HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DOS CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011829-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FELIPE (REQUERENTE)

MAURO SERGIO FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP ALEM DO 

HORIZONTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA OAB - GO40273 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA OAB - GO39111 (ADVOGADO(A))

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DRA. EDILMA AVELINO 

DOS SANTOS ROSSONI OAB-MT 6.209 E DRA. ANNE CAROLINE ESCAME 

SANTOS OAB-MT 22.502 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 14/11/2019 ÀS 

14:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011829-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FELIPE (REQUERENTE)

MAURO SERGIO FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP ALEM DO 

HORIZONTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA OAB - GO40273 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA OAB - GO39111 (ADVOGADO(A))

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA, DRA. EDILMA AVELINO 

DOS SANTOS ROSSONI OAB-MT 6.209 E DRA. ANNE CAROLINE ESCAME 

SANTOS OAB-MT 22.502 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 14/11/2019 ÀS 

14:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000958-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI OAB-MT 21.669 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 30/04/2020 ÀS 

15:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON TELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO 

SICREDI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001184-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILSON TELES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORDANIA BARCELO DA 

SILVA POLO PASSIVO: CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI 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: 

30/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001188-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO DE FREITAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001188-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE AUGUSTO 

DOS SANTOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ISABEL 

AMORIM PEREIRA PORTELA POLO PASSIVO: FRANCISCO ARAUJO DE 

FREITAS 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: 04/05/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001196-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELAIR DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001196-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BELAIR DOS 

SANTOS GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

04/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001197-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSICLEIA DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001197-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSICLEIA DA 

SILVA XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 04/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 28 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: 1001199-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001199-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RAUL RIBEIRO 

DA SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 04/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 28 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: 1001205-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS LOPES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001205-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADONIAS LOPES 

DA SILVA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 04/05/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001206-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA VIGIDO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001206-45.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PRISCILLA 

VIGIDO ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 04/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 28 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: 1001212-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOZILDO DA CONCEICAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001212-52.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOZILDO DA 

CONCEICAO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 04/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001213-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DE SOUZA FERMINIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001213-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JONAS DE 

SOUZA FERMINIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 04/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 28 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: 1001214-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001214-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KEILA PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 04/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 28 de janeiro 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: 1000270-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON NATANIEL CHAGAS DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ CEZAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000270-20.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JEFERSON NATANIEL CHAGAS DA ROCHA EXECUTADO: 

MARCIO LUIZ CEZAR Vistos. Compulsando detidamente o feito, denoto a 

insuficiência de dados da parte autora, na medida em que não há nos 

autos comprovante de endereço em nome desta, o que vai de encontro os 

preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de Processo Civil. Desta 

feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo 

apresentar comprovante de endereço legível e atualizado em seu nome, 

adequando assim, a peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, 

inciso II e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012857-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

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 DESPACHO Processo: 1012857-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MANOEL DIVINO RAMOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos. Analisando o 

feito, verifico que a defensoria pública foi habilitada nos autos para 

representar os interesses da parte autora, no entanto, não foi intimada 

para impugnar a contestação apresentada nos autos. Desta feita, 

intime-se a exequente através da defensoria pública para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo legal. Após, concluso 

para sentença. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000340-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

IRAN NEGRAO FERREIRA OAB - MT17462-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA OAB - RS29997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1000340-37.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: NILSON DE FREITAS OLIVEIRA REQUERIDO: LIZAINE 

BASTOS MEDEIROS BURTTET Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado, observando-se que a mesma deverá ser 

instruída com cópia dos documentos necessários. Comunique-se ao Juízo 

deprecante, prestando as devidas informações. Após, cumpridas as 

formalidades legais, devolvam-se os autos à Comarca de origem, 

consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016905-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS PISCINAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ARAUJO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016905-13.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JOSIANE DOS SANTOS ANTUNIS PISCINAS EXECUTADO: 

ROBSON ARAUJO DA SILVA - ME Vistos. RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo 

Civil. CITE-SE o devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da 

dívida, consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo 

Civil. Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, do Código de Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95). Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias se manifeste requerendo o que entender de direito e após, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora de 

bens/valores INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá 

oferecer embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de 

advogado. Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º 

e 3º do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012358-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PARIZ MALUTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1012358-27.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: RENATO PARIZ MALUTA REQUERIDO: MERCADOPAGO 

COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos. A parte autora comparece nos 

autos, pleiteando a nomeação de defensor público para representar seus 

interesses. Deste modo, nomeio o Defensor Público, Dr. Maicon Fraga 

Vendrúscolo para representar os interesses da requerente. Desta feita, 

devolvo os autos à Secretaria para que proceda com a habilitação do 

Defensor Público nos autos. Após a devida habilitação, intime-se a parte 

autora, através da defensoria pública para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1010846-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010846-09.2019.8.11.0003. 

INTERESSADO: CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. No 

caso dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte 

autora não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a 

abertura da solenidade, o que levou à extinção do feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Deste modo, 

intime-se a parte promovente na pessoa de seus advogados para, em 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais. Transcorrido 

o prazo e não havendo pagamento, proceda à Secretaria deste Juizado 

para cumprimento integral da seção 28 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC), com 

posterior remessa através de ofício ao Departamento de Controle e 

Arrecadação (DCA/TJMT) onde serão tomadas as medidas cabíveis. 

Após, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013367-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

RLC COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013367-24.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA REQUERIDO: RLC 

COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP, EBAZAR.COM.BR. LTDA Vistos. 

Analisando feito, verifico que a carta com aviso de recebimento (AR) 

expedido à reclamada RLC COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI – EPP 

retornou com a informação “ausente”, não sabendo se requerida foi 

devidamente citada. Adiante, a parte autora informa um novo endereço 

pertencente à parte promovida. Deste modo, proceda-se nova citação da 

primeira reclamada, no endereço constante em ID 27496274, bem como 

devolvo o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010440-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROBSON ALVES DE OLIVEIRA DE CAMPOS REQUERIDO: 

FRANCISCO EDGAR RUIZ DE LIMA Vistos. Compulsando detidamente os 

autos, denoto que a parte autora comparece ao feito requerendo sejam 

realizadas pesquisas através dos sistemas conveniados ao Judiciário 

(BACEN-JUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD, etc.), na tentativa de localizar 

o endereço do requerido, o qual não foi citado nos autos. Contudo, 

importante registar que é ônus da parte autora a diligência pela busca do 

endereço do requerido. Neste sentido, eis a jurisprudência: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE - NÃO CABIMENTO. 1 

- O JUIZ NÃO PODE SUBSTITUIR A PARTE NO DEVER DE DILIGENCIAR 

JUNTO AOS ÓRGÃOS EM QUE SE PRETENDE OBTER INFORMAÇÕES A 

RESPEITO DO ENDEREÇO DO RÉU. ISSO SÓ É POSSÍVEL QUANDO 

DEMONSTRADO NOS AUTOS, DE MANEIRA INEQUÍVOCA, QUE A PARTE 

ESGOTOU TODOS OS MEIOS AO SEU DISPOR PARA TENTAR A 

LOCALIZAÇÃO. 2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO 

UNÂNIME. TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70065426645 RS 

(TJ-RS).Data de publicação: 03/07/2015. Ementa: EMENTA. PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DO 

DEVEDOR. DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS. RÉU NÃO 

ENCONTRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO PESSOAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE. A 

expedição de ofícios às repartições públicas, como a CEMIG e a COPASA, 

com o intuito de obter informações acerca do endereço do réu ou de bens 

passíveis de penhora, é uma medida excepcional, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo, sendo imprescindível para o seu deferimento, a demonstração de 

que o requerente tenha anteriormente diligenciado, sem lograr êxito, para 

obter tais informações. Quando o réu não for encontrado pelo Oficial de 

Justiça para ser citado, estando em lugar incerto e não sabido, não cabe 

ao Judiciário investigar de outro modo o seu paradeiro, requisitando 

informações a órgão público, mormente porque a lei processual faculta à 

parte a citação por edital. ( CPC , art. 231 , II ). VV. A requisição de 

informações aos órgãos públicos visando obter possível informação sobre 

o paradeiro da devedora deve ser deferida sempre que o credor 

comprovar ter esgotado todas as outras providências extrajudiciais para 

localização da inadimplente. TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 

10027071177839001 MG (TJ-MG). Data de publicação: 07/02/2014.” Diante 

disto, considerando os princípios norteadores dos Juizados Especiais 

previstos no art. 2.º da Lei n.º 9099/95, INDEFIRO o requerimento 

formulado pela parte autora. Desta feita, INTIME-SE o requerente, através 

de seu patrono constituído, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe 

o endereço correto e atual da parte requerida ou se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000182-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA CASALI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA NOVAES PORFIRIO OAB - 003.498.391-07 (REPRESENTANTE)

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOISE PRETEL SCRAMIN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000182-79.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MARIA CRISTINA CASALI REPRESENTANTE: MAYARA 

NOVAES PORFIRIO EXECUTADO: LOISE PRETEL SCRAMIN - ME Vistos. 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do 

Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para pagar em 03 (três) dias 

o valor integral da dívida, consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do 

Código de Processo Civil. Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial 

de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que 

entender de direito e após, voltem-me os autos conclusos para 
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deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE o executado 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017053-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. CEZARETO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017053-24.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: A. A. CEZARETO EIRELI - ME EXECUTADO: JOSE MIGUEL 

DOS SANTOS Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do 

art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para 

pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante dispõe o 

artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo encontrado 

o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e 

certificada a inexistência de bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

requerendo o que entender de direito e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE 

o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, 

§ 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000398-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA TAIS PEREIRA VALVERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON JUNIOR ARAGAO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000398-40.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEBORA TAIS PEREIRA VALVERDE REQUERIDO: ALISSON 

JUNIOR ARAGAO DE SOUZA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE 

o devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, 

consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. 

Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do Código 

de Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias se manifeste requerendo o que entender de direito e após, voltem-me 

os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores 

INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000314-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUDERMINA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

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

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000314-39.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUDERMINA DOS SANTOS SOUZA RONDONÓPOLIS, 14 de 

janeiro de 2020. Vistos. Cuida-se de Alvará Judicial visando o 

levantamento de valores. OFICIEM-SE o Banco Caixa Econômica Federal 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem a este Juízo sobre a 

existência de eventuais valores referentes ao PIS/PASEP, FGTS, saldos 

em conta corrente, conta poupança ou qualquer outra aplicação financeira 

em nome do falecido Benivaldo dos Santos Souza, portador do RG 

14855569-SSP/MT. Cumpra-se, expedindo-se o necessário . 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016593-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTE DE CARGAS SANTA HELENA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016593-37.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TRANSPORTE DE CARGAS SANTA HELENA LTDA - ME 

REQUERIDO: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, GAVILON DO 

BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. Vistos. 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. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013142-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRACAL EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013142-04.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: EXTRACAL EXTRACAO E 

COMERCIO DE AREIA LTDA - ME Vistos. A parte autora comparece nos 

autos requerendo a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, vez que 

não foi possível a localizar o paradeiro do requerido. Deste modo, DEFIRO 

o pleito formulado, no tocante à dilação de prazo, e concedo 30 dias à 

parte autora para que apresente o endereço correto e atual da parte 

Requerida. Decorrido o prazo, manifeste-se o Requerente, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, IV do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESIVALDA DE SOUZA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001220-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GESIVALDA DE 

SOUZA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

04/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 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)

 

Considerando que a Requerida é empresa pública federal e em atenção ao 

Art. 8º da Lei 9.099/95 (Não poderão ser partes, no processo instituído 

por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil), cancelo a 

audiência, intimo a parte Autora para ciência e faço conclusão do feito 

para deliberação. Assinatura digital Marco Aurélio Benevenuto Kromberg 

Mat. 36062 Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000306-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUXEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA XAVIER DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1000306-62.2020.8.11.0003. EXEQUENTE: 

BRUXEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP EXECUTADO: FABIANA 

XAVIER DE BARROS Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o 

devedor para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante 

dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo 

encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de 

Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). 

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias se manifeste requerendo o que entender de direito e após, voltem-me 

os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores 

INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer 

embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. 

Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014968-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUVEMAR ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014968-65.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDINEIA ALVES FERREIRA REQUERIDO: JUVEMAR 

ALVES FERREIRA Vistos. Cuida-se de Alvará Judicial visando o 

levantamento de valores. OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, informe a este Juízo sobre a existência de 

eventuais valores referentes ao PIS/PASEP, FGTS, saldos em conta 

corrente, conta poupança ou qualquer outra aplicação financeira em nome 

do falecido Juvemar Alves Ferreira, portador do CPF 384.776.531-00 e RG 

540.791 SSP/MT. Cumpra-se, expedindo-se o necessário . 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004002-43.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ARSENAL TEXTIL EIRELI - ME EXECUTADO: CLEDSON DOS 

SANTOS Vistos. Cuida-se de Execução de Titulo Extrajudicial, onde o 

exequente apresenta um título prescrito, motivo pelo qual, não é possível 

seu recebimento como execução, haja vista que o prazo prescricional do 

cheque para propositura de ação de execução de título extrajudicial é de 

06 (seis) meses. Desta feita, em observância ao princípio da celeridade 

processual que rege o Juizado Especial, RECEBO A PRESENTE COMO 

AÇÃO RECLAMATÓRIA, vez que assim preenche os requisitos do art. 319 

e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo 

Civil. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO a ser designada pela Secretaria, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012880-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZIDANE DE JESUS 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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 79 de 470



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 DESPACHO Processo: 1012880-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZIDANE DE JESUS ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Ante as alegações 

do requerido, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, em querendo, 

se manifeste requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação e de tudo certificado, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012323-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH ADILENE CORREA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE GONCALVES PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1012323-67.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: 

SARAH ADILENE CORREA DOS SANTOS EXECUTADO: ALICE 

GONCALVES PASSOS Vistos. Analisando o feito, verifico que a parte 

executada foi devidamente citada, conforme mandado juntado em ID 

25836859. Deste modo, requeira a parte exequente o que entender de 

direito em 10 (dez) dias, sob pena de extinção processual em caso de 

inércia (art. 485, III, CPC). Registro, por oportuno, que não é cabível aqui, 

em face da ausência da executada na audiência de conciliação, a 

decretação da revelia, pois estamos diante de ação satisfativa. Desse 

modo, deve o autor indicar bens passíveis de penhora ou manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo acima já aludido. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências . 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012943-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR BONAFE - ME (REQUERENTE)

JULIANO LOPES LELLIS (REQUERENTE)

LEANDRO CORDEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MORAES RIBEIRO LEITE OAB - GO53192 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AGROSOL DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

TRANSPORTES RODOVIARIOS PETROVINA - EIRELI - ME (REQUERIDO)

G-8 ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

AFG BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012943-79.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JANDIR BONAFE - ME, LEANDRO CORDEIRO DIAS, 

JULIANO LOPES LELLIS REQUERIDO: TRANSPORTES RODOVIARIOS 

PETROVINA - EIRELI - ME, COMERCIAL AGROSOL DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA - EPP, AFG BRASIL S/A, G-8 ARMAZENS GERAIS 

LTDA - ME Vistos. 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. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EBERTON PERALTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001223-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EBERTON 

PERALTA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 04/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1010775-07.2019.8.11.0003

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:

FLAVIA BERTOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010775-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I REQUERIDO: 

FLAVIA BERTOLINI Vistos. Ante a movimentação de ID 28092802, a qual a 

parte autora informa o novo endereço da parte promovida, proceda-se 

nova citação, via Oficial de Justiça, no endereço constante no evento 

supracitado, bem como devolvo o feito à Secretaria para que seja 

designada nova data para a realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000503-17.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CAMILA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. Vistos. 

A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a empresa requerida exclua seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Compulsando detidamente o feito, 

denoto que a parte autora contesta a dívida e afirma que seu nome foi 
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incluso indevidamente no SPC/SERASA. Contudo, não traz aos autos 

documentos (extrato) completos, tendo em vista que somente apresentou 

a pagina de nº 01 (um) do referido extrato. Desta feita, nos termos do art. 

321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial, devendo identificar quais seriam as 

provas com as quais pretende demonstrar a verdade dos fatos, bem como 

para apresentar extrato atualizado SPC/SERASA à peça vestibular, nos 

termos exigidos pelo art. 319, inciso II e VI, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014358-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTANA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/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 DESPACHO Processo: 1014358-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROGERIO SANTANA DE ANDRADE REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Analisando o feito, verifico que a parte 

autora requereu a redesignação da audiência de conciliação antes da 

realização do ato. Juntou documentos comprovando suas alegações. 

Deste modo, DEFIRO o requerimento formulado pelo Requerente, e devolvo 

o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a realização 

de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, para a realização do ato. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim 

Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000591-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT32696-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000591-55.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: LAURA ARAUJO DA SILVA Vistos. RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de 

Processo Civil. CITE-SE o devedor para pagar em 03 (três) dias o valor 

integral da dívida, consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do Código de 

Processo Civil. Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial de Justiça 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830, do Código de Processo Civil.) e certificada a inexistência de bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95). Decorrido o prazo, intime-me o exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que entender de direito e 

após, voltem-me os autos conclusos para deliberação. Havendo penhora 

de bens/valores INTIME-SE o executado para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, oportunidade em que poderá 

oferecer embargos (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de 

advogado. Concedo, se necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º 

e 3º do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011139-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KONIG E RASADOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN EDMO MARTINS PALMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011139-76.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KONIG E RASADOR LTDA - ME REQUERIDO: ALLAN EDMO 

MARTINS PALMA Vistos. A parte autora comparece aos autos, 

requerendo que seja o Requerido citado por hora certa. Analisando os 

autos, observa-se que o Sr. Meirinho não declarou qualquer indício de 

ocultação da parte. Deste modo, INDEFIRO o pleito formulado, com relação 

a citação por hora certa, eis que para o deferimento é necessário o 

preenchimento dos requisitos legais, os quais deverão ser constatados 

pelo Oficial de Justiça. Cabe ressaltar que o Oficial de Justiça tem 

autonomia para utilizar a citação por hora certa (desde que verificadas as 

condições que autorizam sua adoção, nos termos dos arts. 252 e 253 do 

CPC) como forma de dar cumprimento a uma ordem judicial que se vê 

prejudicada pela astúcia do citando, que intencionalmente se oculta. Assim 

sendo, para que não haja prejuízo às partes, proceda-se nova citação via 

Oficial de Justiça, no endereço informado, e na hipótese da presença dos 

requisitos legais, seja realizada a citação do Requerido por hora certa. 

Devolvo o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000636-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMINO FRANCISCO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REIS DE OLIVEIRA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000636-59.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAXIMINO FRANCISCO FERNANDES REQUERIDO: MARIA 

REIS DE OLIVEIRA NOGUEIRA Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado, observando-se que a mesma deverá ser 

instruída com cópia dos documentos necessários. Comunique-se ao Juízo 

deprecante, prestando as devidas informações. Após, cumpridas as 

formalidades legais, devolvam-se os autos à Comarca de origem, 

consignando nossas homenagens, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000641-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEITO SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA RAHULA LARAYA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000641-81.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONCEITO SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA ME 

REQUERIDO: LUCIANA RAHULA LARAYA DE ANDRADE Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como mandado, 

observando-se que a mesma deverá ser instruída com cópia dos 

documentos necessários. Comunique-se ao Juízo deprecante, prestando 

as devidas informações. Após, cumpridas as formalidades legais, 

devolvam-se os autos à Comarca de origem, consignando nossas 

homenagens, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 
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Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001226-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RITA DE CASSIA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: COMPANHIA ENERGETICA DO 

MARANH?O-CEMAR 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: 04/05/2020 Hora: 14:40 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012567-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012567-93.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LIDIANY SILVA NUNES REQUERIDO: MM TURISMO & 

VIAGENS S.A, AVIANCA Vistos. Analisando o feito, verifico que a 

Correspondência de Aviso de Recebimento (AR) (citação) expedida à 

demandada Avianca, retornou com a informação: Correspondência 

Devolvida MOTIVO "MUDOU-SE". Dessa forma, para que no futuro não 

seja alegado nulidade em virtude de cerceamento de defesa, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o endereço 

correto e atual da segunda requerida ou manifeste requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, IV do 

CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012096-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SERAPHIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA OAB - MT25809/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PARMEJANE GOMES EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012096-77.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDERSON SERAPHIM REQUERIDO: WILSON PARMEJANE 

GOMES EIRELI Vistos. INTIME-SE pessoalmente o requerente (através de 

mandado), bem como seu advogado constituído, para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste nos autos postulando o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento dos autos por ausência de procedibilidade. 

Decorrido o prazo sem manifestação, remeta-se o feito ao arquivo com as 

baixas e anotações pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE VICTOR CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000777-78.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JORGE VICTOR CARVALHO DOS SANTOS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. 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. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000848-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA ROCHA ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GSS COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000848-80.2020.8.11.0003. 

Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia como mandado, 

observando-se que a mesma deverá ser instruída com cópia dos 

documentos necessários. Comunique-se ao Juízo deprecante, prestando 

as devidas informações. Após, cumpridas as formalidades legais, 

devolvam-se os autos à Comarca de origem, consignando nossas 

homenagens, procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010726-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIE MARCIO PINHEIRO DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010726-63.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONDOMINIO TERRA NOVA RONDONOPOLIS I REQUERIDO: 

RONIE MARCIO PINHEIRO DA LUZ Vistos. Em que pese o pedido formulado 

pelo autor (ID nº 28253492), o qual requer a suspensão do processo por 

tempo indeterminado, eis que celebraram contrato de confissão de dívida e 

tentarão se compor extrajudicialmente, tenho que o pedido não merece 

prosperar, pois um dos princípios que rege o Juizado Especial é a 
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celeridade (artigo 2º da Lei nº 9099/95). Deste modo, INDEFIRO tal pleito, 

contudo, suspenso o feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

Decorrido o prazo, manifeste-se o Requerente em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo 

Civil. Por fim, ante a suspensão dos autos, proceda-se a Secretaria o 

CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 

24/03/2020. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEATRIZ DA SILVA ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001229-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA BEATRIZ 

DA SILVA ARAGAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ALLIEN CODE 

SISTEMAS E SOFTWARE 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 período vespertino Data: 

04/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 de 

janeiro 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: 1000802-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000802-91.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: THALLES REZENDE LANGE DE PAULA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE 

nº 18 de 12 de dezembro de 2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP 

para modificar as competências do Primeiro e do Segundo Juizado 

Especial da Comarca de Rondonópolis, bem como a Portaria nº01/2020, 

deste Juízo, DETERMINO seja o presente feito redistribuído para tramite no 

Primeiro Juizado Especial desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE PEREIRA DA SILV (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1001235-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCILEIDE 

PEREIRA DA SILV ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS 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: 04/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001237-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLANE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001237-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WANDERLANE 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 05/05/2020 Hora: 13:00 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001243-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELDEON DEUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001243-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELDEON DEUS 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 05/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001244-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO GONCALVES 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)

 

PROCESSO n. 1001244-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LIDIO 

GONCALVES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 05/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001246-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSOEL FRANCISCO 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)
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PROCESSO n. 1001246-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSOEL 

FRANCISCO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 05/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001249-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODONI JOSE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001249-79.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ODONI JOSE 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

05/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 28 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: 1001250-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVOLUCOES TURBO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARROCERIAS BOM RETIRO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001250-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EVOLUCOES 

TURBO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO POLO 

PASSIVO: CARROCERIAS BOM RETIRO 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 período matutino 

Data: 05/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Cod. Proc.: 330520 Nr: 3214-08.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELSON GAIVA MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA TANASSI LUCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 330520

Vistos em correição.

 A parte exequente postula pela penhora on line de eventuais valores 

depositados em contas e, em caso de resultado negativo, pela busca de 

veículos terrestres, via Sistema RENAJUD, registrados em nome da parte 

executada, a qual não pagou espontaneamente o débito a que concerne 

esta demanda.

Nesse sentido é a redação dada ao art. 835, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral; (...)”

Diante da realidade processual verificada in casu, afigura-se viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias da executada, bem como a busca e eventual restrição em 

veículo terrestre porventura existente em nome da parte devedora, 

mormente em face da ausência de qualquer manifestação direcionada à 

composição da dívida.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

bloqueio e penhora da importância apontada às fls. 150, por meio do 

sistema BACEN JUD e em caso negativo, DEFIRO a busca e eventual 

restrição em veículo terrestre registrado em nome da parte executada, por 

meio do sistema RENAJUD, devendo, em ambos os casos, ser juntando a 

esta decisão o extrato pertinente à execução desta ordem.

Materializado sucesso no bloqueio do numerário e transferido o valor para 

a conta judicial competente, bem como o sucesso da busca via Sistema 

Renajud, intimem-se exequente e executado, a fim de que se manifestem 

no prazo de lei.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, em 18 de março de 2019.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330520 Nr: 3214-08.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELSON GAIVA MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA TANASSI LUCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO a juntada da carta precatória com penhora e avaliação 

positiva, intimo o Exequente para em 05 (cinco) dias, manifestarem-se nos 

termos do artigo 872 do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004089-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MACEDO PEREIRA (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009525-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA OAB - RS29997 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016332-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016933-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA SILVEIRA HOEPPNER PIOVEZAN (REQUERENTE)

GERSON FERREIRA PAES JUNIOR (REQUERENTE)

JOSE FERNANDO LEITE VICTOR (REQUERENTE)

MISAEL LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Rhamice 

Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016338-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016386-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015739-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANSLLER CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013040-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE APARECIDA TOPASSO CAMPANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 
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2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016586-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016598-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALBERT DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006494-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011522-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016691-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO PINHEIRO MONTALVAO (REQUERENTE)

VALDEIR BOSCO DA SILVA (REQUERENTE)

MANOEL MESSIAS RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCELINO SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017064-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010086-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009193-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAILDO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009193-69.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): VAILDO VIEIRA DA SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007612-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARLETTO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS DE FRANCA OAB - PR24138 (ADVOGADO(A))

GABRIELA CARLETTO GONCALVES OAB - PR93761 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001062-71.2020.8.11.0003. 

AUTOR: GUSTAVO CARLETTO GONCALVES REU: TELEMAR NORTE 

LESTE S/A (OI) Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais onde o autor requer concessão 

de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua seu nome 

dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, 

pois contesta a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante 

discorda dos débitos cobrados, tendo em vista que o débito foi gerado 

após o cancelamento dos serviços contratados junto á empresa 

requerida. Assevera ainda que o cancelamento se deu pelo fato de não 

ser possível a instalação do serviço no local onde necessitava. Ocorre 

que, o reclamante teve seu nome incluso nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu 

banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe ressaltar que o perigo 

da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção 

ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada RETIRE, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome do autor dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação aos débitos 

objeto desta ação, qual seja R$ 112,62 (cento e doze reais e sessenta e 

dois centavos), referente ao contrato de nº 0000005055283730, enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001021-07.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: UBER DO 

BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Vistos. Cuida-se de Ação de Indenização de 

Danos Materiais e Morais onde a parte autora pede concessão de tutela 

de urgência para determinar que a requerida restitua o valor pago pela 

autora em seu celular, pois alega ter sido furtada por funcionário da 

demanda. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 

330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, bem como das razões apresentadas, não 

vislumbro de plano a presença dos requisitos que possam amparar a 

tutela vindicada. Isso porque, nos termos do art. 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é necessário que a 

parte requerente apresente os elementos que evidenciem a probabilidade 

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

sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado. Notadamente no caso dos autos, verifico que as 

circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, 

pelo menos nesta fase de cognição sumaria, haja vista que o pedido 

formulado em sede de tutela de urgência é o mesmo pretendido em razão 

do mérito da questão. Sendo assim, embora haja verossimilhança das 

alegações, entendo prudente o aguardo da formação do contraditório, uma 
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vez que a concessão antecipada demonstra risco ao resultado útil do 

processo. Assim, sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, o 

indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. 

Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência nesta fase do 

processo, por entender que ausentes os requisitos necessários à 

concessão, em consonância com o ordenamento processual e com o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. CITEM-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LACY PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO WEIGERT DUARTE OAB - MT14420/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001171-85.2020.8.11.0003. 

AUTOR: LACY PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida exclua seu NOME/CPF dos cadastros de inadimplentes 

SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que contesta a dívida 

que originou tal inserção, em relação à UC 6/137701-9. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande 

diferença do consumo passado da requerente, haja vista que se trata de 

fatura de recuperação de consumo. Ocorre que diante de tais débitos, 

teve seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelas das faturas de consumo referentes 

aos meses anteriores anexadas à peça vestibular. Cabe ressaltar que o 

perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a 

parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA do nome 

da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com 

relação ao débito objeto desta ação, qual seja R$ 3.236,19 (três mil 

duzentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) com vencimento 

23/02/2019, referente a recuperação de consumo da UC 6/137701-9, 

enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda, sob pena de incorre em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000970-93.2020.8.11.0003. 

AUTOR: HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA REU: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. Cuida-se de 

Ação Indenizatória onde o autor requer concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que 

desconhece a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside evidenciada pela juntada da certidão 

dando conta da negativação de seu nome e a notícia de que não possui 

relação comercial com a requerida, sendo que nunca contratou os 

serviços da empresa, no entanto, teve seu nome incluso nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, os extratos dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte 

reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte reclamada. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 
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conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a 

RETIRADA DO NOME/CPF da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação aos débitos objeto desta ação, qual seja 

no valor de R$ 38,35 (trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), 

referente à empresa CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO LTDA, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DERKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000718-90.2020.8.11.0003. 

AUTOR: OSMAR DERKOSKI REU: BANCO BMG S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, pedido de tutela de urgência, objetivando a 

suspensão imediata dos descontos que estão sendo realizados em sua 

aposentaria, uma vez que desconhece o débito, pois jamais contratou 

qualquer serviço (empréstimo consignado) com o banco requerido. 

Primeiramente, RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. A tutela antecipada objetiva o 

adiantamento dos efeitos da decisão final a ser proferida em processo de 

conhecimento com a finalidade de evitar danos ao direito subjetivo da 

parte. Assim sendo, a prova inequívoca a que se refere o legislador não é 

aquela que baste para a prolação da sentença, e sim, aquela que seja 

suficiente para o convencimento magistrado quanto à existência de 

verossimilhança nas alegações levantadas pela parte. Deste modo, os 

fundamentos apresentados por aquele que pretende a tutela antecipada 

devem ser relevantes e apoiados em prova idônea. No caso em apreço, a 

razoabilidade da boa aparência do direito e a verossimilhança das 

alegações estão evidenciadas pelos documentos acostados nos autos 

acerca dos descontos que estão sendo realizados em sua aposentadoria, 

tendo em vista que jamais contratou qualquer serviço (empréstimo 

consignado) com o banco requerido. Quanto ao perigo da demora, 

mostra-se evidente, pois tais descontos atentam contra a dignidade da 

pessoa humana da parte autora, pois reduz seu orçamento mensal, sendo 

indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda maiores, se a tutela 

postulada for deferida apenas no final da demanda, tendo em vista a 

iminência do prosseguimento dos referidos descontos. Por outro lado, 

conceder a tutela de urgência, não acarretará prejuízos à reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, pois não se trata de 

questão irreversível, podendo a medida liminar ser revogada a qualquer 

tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e 

sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO conforme o disposto no art. 461, § 5° do Código de Processo 

Civil que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a 

suspensão dos descontos na aposentadoria da reclamante, referente ao 

CONTRATO nº 14619398, no valor de R$ 2.026,00 (dois mil e vinte e seis 

reais), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000911-08.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCISCO FORTUNA SALES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando a 

imediata retirada do protesto em seu nome, bem como junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e ainda, se abstenha de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/100000-9. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de faturas de 

recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal débito, a reclamada 

protestou o nome da parte requerente junto ao Cartório do 4º Tabelionato 

de Notas e Protestos de Títulos da Comarca de Rondonópolis-MT. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais, inclusive, pela certidão de protesto anexada a peça 

vestibular. Aliás, em se tratando de fatura relativa à recuperação de 

consumo, como relata o reclamante, não é cabível a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, conforme orienta o seguinte julgado: 

REsp 1298735/RS - Recurso Especial 2011/0303769-6.Relator: Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 Segunda Turma. Data do julgamento: 

01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO 

MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO 

PRETÉRITO. 1. Este Tribunal considera legítima a interrupção de 

fornecimento de energia elétrica, desde que considerados certos 

requisitos, em situação de emergência ou após aviso prévio, nos casos 

previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a saber: a) em virtude de 
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inadimplência do usuário; e b) por razões de ordem técnica ou de 

segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A jurisprudência desta 

Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no 

medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela 

concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido 

de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1298735/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, 

DJe 09/03/2012). Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Outrossim, vale lembrar que os 

efeitos do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a 

parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6/100000-9, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/100000-9, por falta de pagamento das faturas nos valores de R$ 

9.921,17 (nove mil novecentos e vinte e um reais e dezessete centavos) e 

R$ 2.072,81 (dois mil e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), 

ambas referentes a recuperação de consumo, com o vencimento em 

30/07/2019. No mais, OFICIE-SE ao 4° Tabelionato de Notas e Privativo de 

Protestos de Títulos desta comarca de Rondonópolis para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, suspenda os efeitos do protesto lançado em nome da 

parte autora, registrado sob o nº 1158661, no valor de R$ 10.152,17 (dez 

mil, cento e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda. 

Outrossim, INDEFIRO, por ora, o requerimento formulado pelo autor no 

tocante a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista que não houve a juntada de nenhum documento hábil capaz de 

comprovar suas alegações (extrato do SPC/SERASA). CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIDO GIROLETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001025-44.2020.8.11.0003. 

AUTOR: AIDO GIROLETTI REU: BANCO BMG S.A Vistos. Cuida-se de Ação 

de Restituição de Valores c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por 

Dano Moral onde o autor requer concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida suspenda as cobranças realizadas em sua 

aposentadoria, haja vista que contratou serviço diferente do que está 

sendo descontado. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a parte autora alega, em síntese, que entabulou empréstimo 

junto à requerida para que fosse descontado diretamente de seu benefício 

junto ao INSS. Ocorre que em seu holerite há dois descontos distintos 

sobre empréstimos, um que se refere a Reserva de Margem Consignada 

(RMC) e outro referente ao cartão de crédito, o qual o autor alega nunca 

ter contratado. A verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais acostada aos autos, inclusive, pelos extratos, onde 

demonstram os valores debitados. Quanto ao perigo da demora, mostra-se 

evidente, pois tais cobranças atentam contra a dignidade da pessoa 

humana da parte autora, pois reduz seu orçamento mensal, sendo indene 

de dúvidas que caso a tutela seja deferida apenas no final da demanda, o 

autor sofrerá danos ainda maiores, tendo em vista a iminência do 

prosseguimento dos referidos descontos. Por outro lado, conceder a 

tutela de urgência, não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará 

o prosseguimento normal do litígio, pois não se trata de questão 

irreversível, podendo a medida liminar ser revogada a qualquer tempo. 

Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte reclamada, proceda no prazo de 05(cinco) 

dias, com a SUSPENSÃO DA COBRANÇA no benefício previdenciário do 

requerente, tão somente com relação aos débitos objeto desta ação, qual 

seja R$ 53,34 (cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), bem 

como SUSPENDA OS DESCONTOS sobre cartão de crédito, iniciando-se 

no mês subsequente a publicação desta decisão, qual seja, 

FEVEREIRO/2020, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorrer crime de desobediência. CITE-SE 

a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012818-14.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE SEVERIANO DE FREITAS REQUERIDO: BANCO 

CETELEM S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados 

Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Preliminar Em contestação a parte 

reclamada pugnou pela incompetência do Juizado Especial, em vista da 

necessidade de perícia grafotécnica. Em análise as provas encartadas 

aos autos rejeito a preliminar. Neste sentido o Código de Processo Civil, 

nos mostra a desnecessária perícia, quando já existir outros meios de 

provas. Veja -se Art. 464 - A prova pericial consiste em exame, vistoria ou 

avaliação. § 1º O juiz indeferirá a perícia quando: I - a prova do fato não 

depender de conhecimento especial de técnico; II - for desnecessária em 

vista de outras provas produzidas; (grifei) 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 examinar as demais preliminares diante do indeferimento do pleito 

no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Passo ao exame do mérito. Verifico estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos 

princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da 

Lei 9.099/95, razão pela qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em 

questão é patente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas 

relações jurídicas em que figure instituições financeiras, a qual já encontra 

pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que 

firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. A parte autora em sua inicial pugna pela anulação 

do contrato de cartão de crédito, em razão de haver desconto indevido no 

seu benefício previdenciário. Ao final pleiteia indenização de ordem moral. 

A parte reclamada apresentou contestação, afirmando que a parte autora 

contratou cartão de crédito consignado entre as partes, cujo valor do 

crédito foi disponibilizado para a parte autora, com desconto no mínimo 

legal 5% em seu benefício, a título de quitação, denominado de RMC. Ao 

final pugna pela legalidade da cobrança. No mérito requer a improcedência 

do pedido inicial alegando inexistir o dever de indenizar. Pois bem Em 

análise ao caderno processual e de acordo com as provas encartadas é 

possível perceber que a parte autora realizou a contratação de cartão de 

crédito consignado com a ré, inclusive autorizando, expressamente, a 

reserva de margem consignável (RMC). Ainda, possível perceber que a 

assinatura constante no documento é idêntica, ao documento pessoal. 

Nesse ponto, necessário ressaltar de que não houve comprovação de 

qualquer vício de vontade no momento da contratação. Assim, tenho como 

válido o contrato celebrado. E, em sendo reconhecida a contratação, não 

há que se falar em nulidade do contrato ou desconto irregular de valores, 

uma vez que, os mesmos foram solicitados e realizados parte autora, os 

quais se comprovam pelos sucessivos saques totalizando 5, mediante uso 

de cartão de crédito consignado, conforme id 26951624, documentos de 

comprovação. Nesse sentido, segue jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. 

CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RMC – RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO E VALOR CREDITADO EM FAVOR DA 

AUTORA COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ DEMONSTRADO. 

PEDIDO IMPROCEDENTE. Narra a autora ter aderido a contrato de cartão 

de cartão de crédito na modalidade “RMC”, sem que houvesse solicitação, 

pois, lhe foi ofertado empréstimo consignado. Aponta a ilicitude do 

contrato. Sustenta ausência de informação acerca da modalidade 

contratada. Postula a declaração de inexistência de débito, a repetição 

dos valores descontados e indenização pelos danos morais. Contesta o 

réu aduzindo que a autora firmou a avença cujos termos estavam 

expressos e recebeu o crédito que lhe foi disponibilizado. Ausente vício 

ou erro na contratação. Sustenta que as faturas indicam os valores dos 

encargos e o total para adimplemento. Incide na relação travada as 

normas do CDC. Demonstrado nos autos que a autora contratou o cartão 

de crédito consignado, com autorização de desconto em folha de 

pagamento, conforme demonstra o contrato acostado às fls. 114/118, no 

qual consta de forma expressa e destacada a adesão a contrato de 

cartão de crédito, inexistindo nos autos mínima evidência de que a autora 

tenha sido induzida ou ludibriada, por funcionários do banco réu. Ausência 

de falha de informação. A requerida trouxe aos autos prova do valor 

creditado em conta da autora a demonstrar a disponibilização do valor 

contratado (fl. 106). As faturas acostadas trazem informação dos 

encargos e do valor total da dívida pendente de adimplemento, não 

havendo prova de pagamento de nenhuma das faturas. Ausente prova 

suficiente de ter havido vício de vontade. Relação de consumo que inverte 

o ônus da prova, mas não desobriga a autora de provar minimamente o 

fato constitutivo de seu direito. Contrato firmado e valor conferido a 

autora, descabimento do pedido de nulidade e devolução das parcelas 

descontadas. Na mesma esteira, inexiste prova da ocorrência de qualquer 

lesão a ensejar o dever de indenizar. Em que pese os argumentos 

lançados pelo demandante, a contratação restou suficientemente 

comprovada. 8. Sentença mantida, nos termos do disposto no art. 46 da 

Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 

71007789944, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 28-06-2019) Pelas mesmas razões 

acima expostas não verifico a existência de dano extrapatrimonial, não 

havendo nenhuma justificativa para o acolhimento dos pedidos 

formulados, uma vez que, a parte autora confessa que fez empréstimo 

consignado (RMC), cujo desconto é o valor mínimo, resta clarividente, que 

o valor remanescente deverá ser cobrado por meio de fatura. DANOS 

MORAIS 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. Da 

situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de forma significativa. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, 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 do pedido inicial. REVOGO 

a tutela deferida no id 25185093. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, 

Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013348-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RIBEIRO 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013089-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA CARVALHO (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 SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011802-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIRANDA DE 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: 1011802-25.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ MIRANDA DE ARAUJO 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 AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por LUIZ MIRANDA DE ARAUJO, em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, onde o Reclamante pleiteia a declaração de inexistência do 

debito e indenização por danos morais. FUNDAMENTO E DECIDO 

Preliminares. - Da Impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. - Da Ausência de 

documento indispensável para a propositura da demanda Indefiro a 

preliminar, haja vista, que consta nos autos declaração de residência. - Da 

Ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Indefiro a preliminar uma vez que, os documentos acostados são 

suficientes para análise da questão. 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 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 a 

demonstração inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; 

áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que as “telas de sistemas” sem 

dados suficientes , ilegíveis, 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 
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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$ 224,73 (duzentos e 

vinte e quatro reais e setenta e três 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; c) indeferir o pedido contraposto. 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 do MM. Juiz Togado, 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-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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011915-76.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACACIAS EXECUTADO: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA 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: 1013761-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HOPPEN DARONCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/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: 1013761-31.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERNANDO HOPPEN DARONCO REQUERIDO: VIVO 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. 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: 1000330-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOUZA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000330-90.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOELMA SOUZA MACEDO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c obrigação 

de fazer c/c pedido de antecipação da tutela, proposta por Joelma Souza 

Macedo em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Analisando os autos, constata-se a ilegitimidade ativa da reclamante 

Joelma Souza Macedo, porquanto a Unidade Consumidora (nº 6/697291-3) 

está registrado em nome de Anderson Napoli, sendo deste a legitimidade 

para questionar judicialmente a presente demanda. Outrossim, verifico que 

Anderson Napoli outorgou poderes à Joelma Souza Macedo para 

representa-lo em juízo, conforme procuração Pública emitido pelo 1° 
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Cartório de notas de Olinda-PE (em anexo). Os artigos 9º e 10º da Lei 

9.099/95 dispõe que: “Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários 

mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas 

por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Art. 10. 

Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro 

nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.” O Código de Processo 

Civil, em seu artigo 18, disciplina, ainda: “Art. 18. Ninguém poderá pleitear 

direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento 

jurídico.” Neste sentido: “DANO MORAL - SUSPENSÃO FORNECIMENTO 

ENERGIA ELETRICA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLLHIDA - PROCESSO EXTINTO. 

Se o autor não comprova a sua condição de consumidor da energia 

elétrica em que unidade consumidora encontra-se cadastrada em nome de 

terceiro, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa para propor 

ação visando indenização a título de dano moral. (RNEI, 573/2011, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Data do 

Julgamento 27/06/2011, Data da publicação no DJE 29/06/2011).” Da leitura 

destes artigos, depreende-se que não é admitido que um procurador 

ajuíze, em nome de terceiro, em nome de outrem, demanda nos juizados 

especiais, ainda que esteja de posse de procuração pública. Neste 

sentido, assim decide o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

“RECURSO INOMINADO. AUTORA REPRESENTADA, POR PROCURAÇÃO 

PÚBLICA, EM JUIZO. INEXISTE, NOS JUIZADOS ESPECIAIS, A FIGURA DA 

REPRESENTAÇÃO. AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

(Recurso Cível Nº 71003207628, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 26/01/2012).” A 

legislação estabelece que caso for verificada a ausência de um desses 

pressupostos após a fase postulatória, será declarada a carência da 

ação, assim afirma o artigo 485, do Código de Processo Civil: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual;” Desta feita, RECONHEÇO a 

ilegitimidade ativa da parte autora Joelma Souza Macedo. Ante ao exposto, 

e com fulcro no inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, ante o 

reconhecimento da ilegitimidade ativa da promovente. Sem custas, ante o 

teor do artigo 54 e 55 da Lei n.º 9099/95. Transitado em julgado e 

cumpridas as determinações, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença 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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011581-42.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLOS EURIPEDES BARSANULFO DANTAS REQUERIDO: 

ITAU UNIBANCO 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. 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: 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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010944-91.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 

REQUERIDO: ALISSON RODRIGUES DA SILVA 02212428138 Vistos. 

Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de ação de cobrança proposta por M2 comércio e distribuidora 

de peças LTDA, perante a este Juizado Especial Cível, em face de Alisson 

Rodrigues da Silva, ambos qualificadas nos autos. A parte reclamante 

formulou pedido de reconsideração da sentença proferida no ID 

25828629, e caso o pedido de reconsideração não seja acolhido que seja 

o feito encaminhado à Turma Recursal. Pois bem. Da análise dos autos, 

observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação e não apresentou justificativa até 

a abertura da solenidade, o que levou à extinção do feito, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, e a 

condenação da parte autora em custas processuais em decorrência de 

contumácia. Adiante, a parte autora comparece no feito, pleiteando a 

reconsideração da sentença proferida nos autos, alegando que na r. 

sentença o requerente fora qualificado como microempresa (ME) e/ou 

empresa de pequeno porte (EPP), o que não condiz com a realidade fática, 

pois trata-se empresa limitada (LTDA), requerendo, desde modo, a 

extinção do feito sem resolução do mérito em virtude de sua ilegitimidade 

de litigar no âmbito dos juizados especiais. O pleito merece acolhimento. 

Inicialmente, observo do feito que o Juizado Especial Cível não é 

competente para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 

8º da Lei 9.099/95. Com efeito, verifica-se, vez que a parte autora trata-se 

de sociedade limitada, não contemplada pela Lei n.º 9099/95. A 

legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base nos elementos 

da lide, com relação ao próprio direito de ação, afastando-se do conteúdo 

da relação jurídica material deduzida, haja vista que o direito de estar em 

juízo caracteriza-se pela autonomia e abstração, sendo legítima a parte 

indicada pela ordem jurídica para ajuizar a ação e suportar os efeitos da 

sentença em caso de ver frustrada a sua pretensão. A lide, segundo a 

concepção de Liebman, nada mais é do que o conflito de interesses 

levado a juízo, mediante o qual o autor manifesta uma pretensão que sofre 

oposição e resistência por parte do réu. Legitimados para a ação são 

aqueles que se apresentam como partes envolvidas no conflito de 

interesses levado ao conhecimento do juízo. Trazendo tais considerações 

para a hipótese dos autos, verifica-se que a autora não é parte legitima 

para figurar nos autos. Em consonância com o art. 8º parágrafo 1º da Lei 

9.099/95. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. DEMANDANTE PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, 

PARÁGRAFO 1º, DA LEI 9.099/95. FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 8º PARÁGRAFO 

1º 9.099 (Recurso Cível Nº 71002974012, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

25/01/2012 Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/01/2012). 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. DESISTENCIA DO CONSORCIADO. 

DEMANDANTE QUE OSTENTA CONDIÇÃO PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA LIMITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º 

§ 1º, DA LEI 9.099/95. 1.8 º§ 1º 9.099 Somente estão autorizadas a 

ingressar com ação perante os Juizados Especiais Cíveis as pessoas 

físicas e as microempresas, empresas de pequeno porte, bem como as 
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empresas enquadradas no "Simples Nacional", consoante expressa 

previsão legal disposta no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 2. A 

sociedade...8º §1º 9.099 (71003486206 RS , Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Data de Julgamento: 14/06/2012, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2012).” Assim, a 

declaração de incompetência do Juizado Especial Cível a consequente 

extinção sem resolução do mérito do presente feito é medida que se 

impõe. Registro, por oportuno, que a incompetência absoluta, como matéria 

de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, §1º do Código de 

Processo Civil. Por fim, a fim de evitar prejuízo as partes e viabilizando a 

observância dos princípios da informalidade, simplicidade e economia 

processual, defiro o pedido de reconsideração pleiteado pela parte autora 

e torno nula a sentença proferida em ID 25828629, a qual julgou extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 

n.º 9.099/95 e condenou a parte autora em custas processuais em 

decorrência da multa por contumácia. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 64, §1º do Código de 

Processo Civil, reconheço e declaro a incompetência deste Juizado para o 

processo e julgamento da presente ação e, com fundamento no artigo 51, 

inciso IV da Lei 9.099/95 c/c artigo 485, incisos IV e VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

esta em julgado, arquive-se o presente feito, 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: 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)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010917-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 

REQUERIDO: ADEMIR BARBOSA JUNIOR 00485338157 Vistos. 

Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38, da Lei 9.099/95. 

Cuida-se de ação de cobrança proposta por M2 comércio e distribuidora 

de peças LTDA, perante a este Juizado Especial Cível, em face de Ademir 

Barbosa Junior, ambos qualificadas nos autos. A parte reclamante 

formulou pedido de reconsideração da sentença proferida no ID 

25828959, e caso o pedido de reconsideração não seja acolhido que seja 

o feito encaminhado à Turma Recursal. Pois bem. Da análise dos autos, 

observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação e não apresentou justificativa até 

a abertura da solenidade, o que levou à extinção do feito, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, e a 

condenação da parte autora em custas processuais em decorrência de 

contumácia. Adiante, a parte autora comparece no feito, pleiteando a 

reconsideração da sentença proferida nos autos, alegando que na r. 

sentença o requerente fora qualificado como microempresa (ME) e/ou 

empresa de pequeno porte (EPP), o que não condiz com a realidade fática, 

pois trata-se empresa limitada (LTDA), requerendo, desde modo, a 

extinção do feito sem resolução do mérito em virtude de sua ilegitimidade 

de litigar no âmbito dos juizados especiais. O pleito merece acolhimento. 

Inicialmente, observo do feito que o Juizado Especial Cível não é 

competente para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 

8º da Lei 9.099/95. Com efeito, verifica-se, vez que a parte autora trata-se 

de sociedade limitada, não contemplada pela Lei n.º 9099/95. A 

legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base nos elementos 

da lide, com relação ao próprio direito de ação, afastando-se do conteúdo 

da relação jurídica material deduzida, haja vista que o direito de estar em 

juízo caracteriza-se pela autonomia e abstração, sendo legítima a parte 

indicada pela ordem jurídica para ajuizar a ação e suportar os efeitos da 

sentença em caso de ver frustrada a sua pretensão. A lide, segundo a 

concepção de Liebman, nada mais é do que o conflito de interesses 

levado a juízo, mediante o qual o autor manifesta uma pretensão que sofre 

oposição e resistência por parte do réu. Legitimados para a ação são 

aqueles que se apresentam como partes envolvidas no conflito de 

interesses levado ao conhecimento do juízo. Trazendo tais considerações 

para a hipótese dos autos, verifica-se que a autora não é parte legitima 

para figurar nos autos. Em consonância com o art. 8º parágrafo 1º da Lei 

9.099/95. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. DEMANDANTE PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

LIMITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, 

PARÁGRAFO 1º, DA LEI 9.099/95. FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 8º PARÁGRAFO 

1º 9.099 (Recurso Cível Nº 71002974012, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

25/01/2012 Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/01/2012). 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. DESISTENCIA DO CONSORCIADO. 

DEMANDANTE QUE OSTENTA CONDIÇÃO PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA LIMITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º 

§ 1º, DA LEI 9.099/95. 1.8 º§ 1º 9.099 Somente estão autorizadas a 

ingressar com ação perante os Juizados Especiais Cíveis as pessoas 

físicas e as microempresas, empresas de pequeno porte, bem como as 

empresas enquadradas no "Simples Nacional", consoante expressa 

previsão legal disposta no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 2. A 

sociedade...8º §1º 9.099 (71003486206 RS , Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Data de Julgamento: 14/06/2012, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2012).” Assim, a 

declaração de incompetência do Juizado Especial Cível a consequente 

extinção sem resolução do mérito do presente feito é medida que se 

impõe. Registro, por oportuno, que a incompetência absoluta, como matéria 

de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, §1º do Código de 

Processo Civil. Por fim, a fim de evitar prejuízo as partes e viabilizando a 

observância dos princípios da informalidade, simplicidade e economia 

processual, defiro o pedido de reconsideração pleiteado pela parte autora 

e torno nula a sentença proferida em ID 25828959, a qual julgou extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 

n.º 9.099/95 e condenou a parte autora em custas processuais em 

decorrência da multa por contumácia. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 64, §1º do Código de 

Processo Civil, reconheço e declaro a incompetência deste Juizado para o 

processo e julgamento da presente ação e, com fundamento no artigo 51, 

inciso IV da Lei 9.099/95 c/c artigo 485, incisos IV e VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

esta em julgado, arquive-se o presente feito, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015987-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY MARTIDES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA VIANA OAB - 503.118.911-87 (REPRESENTANTE)

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (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: 1015987-09.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MAURY MARTIDES DE MAGALHAES REPRESENTANTE: 

MARCOS VIEIRA VIANA 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 
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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: 1012680-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012680-47.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: AMBEV S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013309-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013324-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLEN DE OLIVEIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013316-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013663-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE SOARES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012647-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ARGUIMINO DA SILVA LIMA (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: 1012647-57.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLAUDIO ARGUIMINO DA SILVA LIMA 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 a uma fatura: no valor de R$ 1.206,44 (hum mil duzentos e seis 

reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento em 30/07/2019, 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 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 
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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 referente a uma fatura: no valor 

de R$ 1.206,44 (hum mil duzentos e seis reais e quarenta e quatro 

centavos), com vencimento em 30/07/2019. Confirmo a tutela antecipada 

do mov. 06. 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
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TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011804-92.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ MIRANDA DE ARAUJO 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 AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por LUIZ MIRANDA DE ARAUJO, em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, onde o Reclamante pleiteia a declaração de inexistência do 

debito e indenização por danos morais. FUNDAMENTO E DECIDO 

Preliminares. - Da Impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. - Da Ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Indefiro a 

preliminar uma vez que, os documentos acostados são suficientes para 

análise da questão. 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 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 a demonstração inequívoca 

da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; 

e-mail; etc...), sendo que as “telas de sistemas” sem dados suficientes , 

ilegíveis, 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 
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notificar previamente o devedor acerca de possível negativação, nos 

termos da Súmula 359, do STJ. De outro lado, insta consignar que a parte 

Reclamante possui registro (s) negativo(s), anterior(es) ao(s) aqui 

discutido(s), ou seja, aplicável ao caso concreto a Súmula 385/STJ, não 

havendo que se falar em indenização a título de dano moral. Nesse 

sentido: “Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. 

SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões 

necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão 

alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” (STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG 

– RELª. para acórdão MINª. MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/04/2016). 

Grifei. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 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$ 70,03 (setenta reais e três 

centavos), objeto da lide; b) indeferir o pedido de dano moral; c) indeferir o 

pedido contraposto. 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 do MM. Juiz Togado, 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: 1013671-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: APARECIDO DE OLIVEIRA SOBRINHO 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$ 1.170,72 (um mil e cento e setenta reais e 

setenta e dois centavos),inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

17/09/2019. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 99 de 470



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$ 1.170,72 (um mil 

e cento e setenta reais e setenta e dois centavos),inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 17/09/2019, 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). 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: 1012478-70.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARILENE PEREIRA CAMPOS 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$ 136,48 (cento e trinta e seis reais e 

quarenta e oito centavos),inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

12/01/2019, 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$ 136,48 (cento 

e trinta e seis reais e quarenta 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. 
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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$ 136,48 (cento e trinta e seis reais e quarenta 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. 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: 1013744-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY APARECIDA BATISTA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012861-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALESSANDRO PEREIRA VILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012861-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CARLOS ALESSANDRO PEREIRA VILA 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 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$ 139,40 (cento e trinta e nove reais e 

quarenta centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

10/03/2019. 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 
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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 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$ 139,40 (cento e 

trinta e nove reais e quarenta centavos), inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito em 10/03/2019, 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). 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: 1013148-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

CAIO CESAR GARCIA BONAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013148-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CAIO CESAR GARCIA BONAN, DIEGO LOPES DE SOUZA 

REQUERIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS 

LTDA. 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. Consta da 

inicial que os autores, adquiriram junto à empresa ré uma reserva de 

hospedagem de um apartamento, com endereço sito Avenida Prado Júnior, 

nº 132 – Apartamento 320, Copacabana, Rio de Janeiro, CEP: 22011-040 - 

Brasil, no período entre os dias 28 de setembro de 2019 (sábado) – 

entrada as 12:00 hrs, e Saída na terça, dia 01 de outubro de 2019, as 

12:00 hrs. Alegam que a reserva foi para 03 noites, ao custo total de R$ 

375,00, pagos antecipada. Informam que ao chegar no destino, não 

puderam se hospedar, conforme haviam previamente pago. Com isso, 

tiveram que se hospedar em outro hotel. Alegam prejuízo de ordem 

material no importe de R$983,95 (novecentos e oitenta e três reais e 

noventa e cinco centavos) e pedem a condenação da Ré em indenização 

por dano moral. Como cumpre ser, tratando inicialmente da alegada 

ilegitimidade passiva, vede que a ré mostra-se bem mais que simples 

ferramenta de aproximação de clientes. Sim, clientes; porque tanto o 

hóspede quanto ao hospedeiro são clientes da ré. E mostra-se assim, às 

claras, porque as comunicações do hóspede são com a ré que, inclusive, 

ostenta seu logotipo deste a confirmação de reservas. Noutro giro, a 

intermediação é bem maior que o simples anúncio de serviços, como quis 

fazer entendido, tanto que intermediou novas colocações e se dispôs a 

compensar a diferença de custo ocorrida. Outrossim, nesse sentido 

decidiu o STJ, matéria que inclusive engloba do dano moral e a relação 

consumerista, a saber: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM FACE DA BANCORBRÁS. DEFEITO 

DE SERVIÇO PRESTADO POR HOTEL CONVENIADO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM. 1. O "Clube de Turismo Bancorbrás" funciona 

mediante a oferta de títulos aos consumidores, que, após o pagamento de 

taxas de adesão e de manutenção mensal, bem como a observância de 

prazo de carência, adquirem o direito não cumulativo de utilizar 7 (sete) 

diárias, no período de um ano, em qualquer um dos hotéis 

pré-selecionados pela Bancorbrás no Brasil e no exterior ("rede 

conveniada"). 2. Em se tratando de relações consumeristas, o fato do 

produto ou do serviço (ou acidente de consumo) configura-se quando o 

defeito ultrapassar a esfera meramente econômica do consumidor, 

atingindo-lhe a incolumidade física ou moral, como é o caso dos autos, em 

que a autora, no período de lazer programado, fora - juntamente com seus 

familiares (marido e filha de quatro meses) - submetida a desconforto e 

aborrecimentos desarrazoados, em virtude de alojamento em quarto 

insalubre em resort integrante da rede conveniada da Bancorbrás. 3. Nos 

termos do caput do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Cuida-se, portanto, de hipótese de responsabilidade civil 

objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os 

agentes econômicos que participaram do colocação do serviço no 

mercado de consumo, ressalvados os profissionais liberais, dos quais se 

exige a verificação da culpa. 4. Sob essa ótica e tendo em vista o disposto 

no parágrafo único do artigo 7º e no § 1º do artigo 25 do CDC, sobressai a 

solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de 

serviços, cabendo direito de regresso (na medida da participação na 

causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo 

consumidor. 5. Nada obstante, é consabido que a responsabilidade civil 

objetiva do fornecedor de serviços pode ser elidida se demonstrada: (i) a 

ocorrência de força maior ou caso fortuito externo (artigo 393 do Código 

Civil); (ii) que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste (inciso I do § 
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3º do artigo 14 do CDC); e (iii) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (inciso II do § 3º do retrocitado dispositivo consumerista). 6. 

Extrai-se do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias que a 

Bancorbrás não funciona como mera intermediadora entre os hotéis e os 

adquirentes do título do clube de turismo. Isso porque a escolha do 

adquirente do título fica limitada aos estabelecimentos previamente 

credenciados e contratados pela Bancorbrás, que, em seu próprio 

regimento interno, prevê a necessidade de um padrão de atendimento e de 

qualidade dos serviços prestados. Ademais, na campanha publicitária da 

demandada, consta a promessa da segurança e conforto daqueles que se 

hospedarem em sua rede conveniada. 7. Desse modo, evidencia-se que 

os prestadores de serviço de hospedagem credenciados funcionam como 

verdadeiros prepostos ou representantes autônomos da Bancorbrás, o 

que atrai a incidência do artigo 34 do CDC. Mutatis mutandis: REsp 

1.209.633/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 

14.04.2015, DJe 04.05.2015. 8. O caso, portanto, não pode ser tratado 

como culpa exclusiva de terceiro, pois o hotel conveniado integra a cadeia 

de consumo referente ao serviço introduzido no mercado pela 

Bancorbrás. Em verdade, sobressai a indissociabilidade entre as 

obrigações de fazer assumidas pela Bancorbrás e o hotel credenciado. A 

oferta do titulo de clube de turismo com direito à diárias de hospedagem 

com padrão de qualidade vincula-se à atuação do estabelecimento 

previamente admitido como parceiro pela Bancorbrás. Assim, a 

responsabilidade objetiva e solidária não pode ser afastada. 9. De outra 

parte, a hipótese em exame não se identifica com a tese esposada em 

precedentes desta Corte que afastam a responsabilidade solidária das 

agências de turismo pela má prestação dos serviços na hipótese de 

simples intermediação. Ao contrário, o presente caso assemelha-se aos 

julgados que reconhecem a solidariedade das agências que comercializam 

pacotes turísticos, respondendo, em tese, pelos defeitos ocorridos por 

atos dos parceiros contratados. 10. Recurso especial provido. (REsp 

1378284/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/02/2018, DJe 07/03/2018). Não é olvidado que todos os 

envolvidos nos fatos, e que causaram danos aos autores, são 

responsáveis solidários com a ré, segundo sua participação. Mas, o 

litisconsórcio não se estabeleceu, tocando à ré, caso queira, regredir 

contra seus outros clientes, que não honraram os pactos. Enfim, a ré é 

sim legitimada passiva. O quanto basta está demonstrado nos autos as 

diferenças de custos, e a ré não enfrentou a medida do dano material 

apresentado. Negou a ré o dano moral, Mas, como entrevisto das linhas 

pretéritas, notadamente da ementa citada, certo é dano o moral. O dano 

moral decorre de perturbação da paz de espírito, do sossego, do estar 

bem consigo mesmo e com o mundo, por ação de outrem. Considere: os 

autores, quanto a hospedagem, executaram seu projeto de viagem ainda 

entre os dias 28 de setembro de 2019 (sábado) – entrada as 12:00 hrs, e 

Saída na terça, dia 01 de outubro de 2019, as 12:00 hrs, frustrado pela 

Ré. Em terra estranha, e se vendo forçados a procurarem hospedagem de 

última hora é, indiscutivelmente, dissabor que em muito extrapola as raias 

do mero aborrecimento. Nenhum relevo tem o argumento da ré de que 

nada recebeu dos autores; talvez não. Mas, com certeza, recebeu (ou 

recebe) das empresas com quem opera uma parte do que seus clientes, 

no caso presente os autores, lhes pagam. Então, ao menos indiretamente 

a ré recebeu sim valores dos autores. E prestou-lhes mal serviço, e mal de 

tal forma que perturbou-lhes a paz de espírito que, seguramente, 

pretendiam usufruir no seu primeiro pés fora de casa. 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$ 5.000,00 

(cinco mil reais), para cada autor, que servirá, a um só tempo, a 

condenação servirá 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. Devido 

também, a restituição de dano material, no importe de R$983,95 

(novecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos), valor total, 

a ser dividido entre os autores. 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 à cada um dos 

autores o valor de R$ 5.000,00 (cinco 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. CONDENAR a parte a restituir os danos 

materiais comprovados no valor total de R$983,95 (novecentos e oitenta e 

três reais e noventa e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da data de desembolso (súmula 43 do STJ). 

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. 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: 1012659-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FLAVIA PEREIRA DE SOUSA 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 de R$ 47,92 (quarenta e sete reais e noventa e dois 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 06/03/2017. 

Assim, postula a declaração de inexistência do débito e ser indenizada 

pelos danos decorrentes da referida restrição. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que esta juntou documentos e histórico de consumo onde 

existem todos os dados da parte reclamante, comprovando a contratação 

e utilização dos serviços. Ademais, pelos documentos acostados, não 

restam dúvidas sobre a existência de contratação e da existência dos 

débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há histórico de 

consumo, bem como, leituras confirmadas realizada na unidade 

consumidora, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe 

ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste sentido, o 

entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? TELEFONIA ? DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA ? INSCRIÇÃO EM 

SERASA ? DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS ? SENTENÇA MANTIDA. Na 

petição inicial a parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito 

indevidamente em SERASA, bem como que desconhece qualquer 

atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na 

contestação, apresentou documentos que comprovam pagamentos de 
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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$ 47,92 (quarenta e sete reais 

e noventa 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 atraso R$ 47,92 (quarenta e 

sete reais e noventa 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010516-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-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: 1010516-12.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDCARLOS MARTINS 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 cinco 

negativações: R$ 141,00, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

17/11/2017; R$ 184,00, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

27/10/2016; R$ 149,00, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

28/09/2016; R$ 164,00, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

19/08/2016; R$ 217,00, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

17/06/2016. 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 

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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 104 de 470



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$ 855,00 (oitocentos e 

cinquenta e cinco reais), 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 IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL, em consequência; ACOLHO o pedido contraposto e CONDENO a 

parte Reclamante ao pagamento da fatura em atraso R$ 855,00 

(oitocentos e cinquenta e cinco reais), 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: 1011800-55.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WALLISON ALEXANDRE DOS SANTOS 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 AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por, WALLISON ALEXANDRE DOS SANTOS, em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde o Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência do debito e indenização por danos morais. FUNDAMENTO E 

DECIDO Preliminares. - CONEXÃO Rejeito a preliminar, haja vista que, 

trata-se de contratos diversos. - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO A parte reclamante acostou declaração de residência sendo 

esta suficiente. - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA Conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, essa fase não 

comporta discussão de custas e honorários. - FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR E PRETENSÃO RESISTIDA A reclamada alega falta de interesse de 

agir, em que pese à argumentação da reclamada no sentido de inexistir 

interesse processual, razão não lhe assiste. Com efeito, não há 

necessidade de se esgotar as instâncias administrativas para ver a sua 

pretensão satisfeita porquanto o legislador constituinte consagrou o 

princípio da universalidade da jurisdição, ou seja, afirmou que nenhuma 

lesão ou ameaça a direito poderia ficar excluída da apreciação do 

judiciário. 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 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 a demonstração inequívoca 

da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; 

e-mail; etc...), sendo que as “telas de sistemas” sem qualquer dados 

suficientes, e faturas isoladas 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$ 91,85, (noventa e 

um reais e oitenta e cinco centavos); 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; c) indeferir 

o pedido contraposto. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em 
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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 do MM. Juiz Togado, 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: 1012765-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVALDO JOSE DOS SANTOS 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 a duas 

faturas: no valor total de R$ 17.792,29 (dezessete mil e setecentos e 

noventa e dois reais e vinte e nove centavos),com o vencimento para o 

dia 30/08/2019, 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 

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 
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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 referente a duas faturas: no valor total de R$ 17.792,29 

(dezessete mil e setecentos e noventa e dois reais e vinte e nove 

centavos),com o vencimento para o dia 30/08/2019. Confirmo a tutela 

antecipada ID n. 25173792. 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
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Parte(s) Polo Passivo:

J V C SOARES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010940-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 

REQUERIDO: J V C SOARES DE ARAUJO Vistos. Dispensado o relatório 

conforme preceitua o art. 38, da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação de 

cobrança proposta por M2 comércio e distribuidora de peças LTDA, 

perante a este Juizado Especial Cível, em face de J V C Soares de Araujo, 

ambos qualificadas nos autos. A parte reclamante formulou pedido de 

reconsideração da sentença proferida no ID 25828629, e caso o pedido 

de reconsideração não seja acolhido que seja o feito encaminhado à 

Turma Recursal. Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o 

que levou à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, e a condenação da parte autora em 

custas processuais em decorrência de contumácia. Adiante, a parte 

autora comparece no feito, pleiteando a reconsideração da sentença 

proferida nos autos, alegando que na r. sentença o requerente fora 

qualificado como microempresa (ME) e/ou empresa de pequeno porte 

(EPP), o que não condiz com a realidade fática, pois trata-se empresa 

limitada (LTDA), requerendo, desde modo, a extinção do feito sem 

resolução do mérito em virtude de sua ilegitimidade de litigar no âmbito dos 

juizados especiais. O pleito merece acolhimento. Inicialmente, observo do 

feito que o Juizado Especial Cível não é competente para processar e 

julgar a presente ação, nos termos do art. 8º da Lei 9.099/95. Com efeito, 

verifica-se, vez que a parte autora trata-se de sociedade limitada, não 

contemplada pela Lei n.º 9099/95. A legitimidade ativa ad causam deve ser 

analisada com base nos elementos da lide, com relação ao próprio direito 

de ação, afastando-se do conteúdo da relação jurídica material deduzida, 

haja vista que o direito de estar em juízo caracteriza-se pela autonomia e 

abstração, sendo legítima a parte indicada pela ordem jurídica para ajuizar 

a ação e suportar os efeitos da sentença em caso de ver frustrada a sua 

pretensão. A lide, segundo a concepção de Liebman, nada mais é do que 

o conflito de interesses levado a juízo, mediante o qual o autor manifesta 

uma pretensão que sofre oposição e resistência por parte do réu. 

Legitimados para a ação são aqueles que se apresentam como partes 

envolvidas no conflito de interesses levado ao conhecimento do juízo. 

Trazendo tais considerações para a hipótese dos autos, verifica-se que a 

autora não é parte legitima para figurar nos autos. Em consonância com o 

art. 8º parágrafo 1º da Lei 9.099/95. Vejamos entendimento jurisprudencial 

nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDANTE PESSOA JURÍDICA. 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 8º, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 9.099/95. FEITO EXTINTO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

8º PARÁGRAFO 1º 9.099 (Recurso Cível Nº 71002974012, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 25/01/2012 Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

27/01/2012). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO 

DAS PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. DESISTENCIA DO CONSORCIADO. 

DEMANDANTE QUE OSTENTA CONDIÇÃO PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA LIMITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º 

§ 1º, DA LEI 9.099/95. 1.8 º§ 1º 9.099 Somente estão autorizadas a 

ingressar com ação perante os Juizados Especiais Cíveis as pessoas 

físicas e as microempresas, empresas de pequeno porte, bem como as 

empresas enquadradas no "Simples Nacional", consoante expressa 

previsão legal disposta no art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95. 2. A 

sociedade...8º §1º 9.099 (71003486206 RS , Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Data de Julgamento: 14/06/2012, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/06/2012).” Assim, a 

declaração de incompetência do Juizado Especial Cível a consequente 

extinção sem resolução do mérito do presente feito é medida que se 

impõe. Registro, por oportuno, que a incompetência absoluta, como matéria 

de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer 

tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, §1º do Código de 

Processo Civil. Por fim, a fim de evitar prejuízo as partes e viabilizando a 

observância dos princípios da informalidade, simplicidade e economia 

processual, defiro o pedido de reconsideração pleiteado pela parte autora 

e torno nula a sentença proferida em ID 25828629, a qual julgou extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 

n.º 9.099/95 e condenou a parte autora em custas processuais em 

decorrência da multa por contumácia. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 64, §1º do Código de 

Processo Civil, reconheço e declaro a incompetência deste Juizado para o 

processo e julgamento da presente ação e, com fundamento no artigo 51, 

inciso IV da Lei 9.099/95 c/c artigo 485, incisos IV e VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

esta em julgado, arquive-se o presente feito, 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: 1013835-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA 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:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013835-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAURA MARIA DA SILVA REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS 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 LAURA MARIA DA SILVA em face de 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, em apertada síntese, afirma a parte 

requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 
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indevidamente por dívida de R$ 750,75 (setecentos e cinquenta reais e 

setenta e cinco centavos),inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

21/10/2017, 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: - - NF Lojas Pernambucanas, assinada pela parte autora; 

-RG, CPF e Comprovante de endereço apresentados na contratação; - 

Cadastro Cartão Pernambucanas, assinado pela parte autora; -Espelho da 

Fatura Pernambucanas - Digital, em nome da parte autora; 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. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000657-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000657-35.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: WELSON GAIVA MARINO EXECUTADO: NOVA GESTAO 

INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Vistos. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Pretende o requerente Welson Gaiva 

Marino obter a execução de sentença em face de Nova Gestao 

Investimentos e Participacoes LTDA. Compulsando detidamente o feito, 

denoto que no caso, dúvidas não há que a pretensão da parte autora se 

trata de direito já discutido nos autos do processo n. 

8015344-29.2019.811.0003, o qual tramita no 1ª Juizado Especial da 

comarca de Rondonópolis. Com efeito, a parte autora sustenta que a 

sentença lançada no processo supracitado transitou em julgado em 

16/01/2020, postulando assim pela execução dos valores pretendidos. No 

entanto, não há que se falar em um novo processo, requerendo 

cumprimento de sentença, tampouco não se faz necessária a distribuição 

de outra demanda quando a parte autora poderia obter a satisfação da 

obrigação no processo já ajuizado - exigindo cumprimento de sentença, 

mormente quando o próprio Código de Processo Civil estabelece as 

diretrizes para obter o resultado e possível reparação de dano na 

demanda já em curso. Logo, a presente demanda não é necessária, 

tampouco útil à parte reclamante, posto que já possui outra na qual pode 

obter o resultado prático equivalente. Portanto, ausente a condição da 

ação, o caminho é o indeferimento da inicial e extinção do processo, sem 

resolução do mérito. Por tais considerações, por tudo o mais que nos 

autos consta, reconheço, de ofício, a ausência de interesse processual, 

em consequência, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 330, inciso 

III, e 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas, a 

teor do disposto no art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. Transitado em 

julgado e cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as demais formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se Às providências. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012733-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012733-28.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo (ID n. 26541944) juntada aos autos. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido, conforme 

manifestação do executado. (ID n. 27341016). Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz 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 
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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: 1014241-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014241-09.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WENDELL PEREIRA ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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. 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: 1012998-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KERLLY TATIANE RAMOS 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 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: 1012998-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: KERLLY TATIANE RAMOS DA SILVA REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 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 parte autora, quedou-se inerte, não promovendo os 

atos necessários ao prosseguimento do feito, haja vista que na audiência 

de conciliação que ocorreu dia 02/12/2019, saiu intimada para informar o 

novo endereço do requerido e 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. 

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: 1000955-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE SERAFIM ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000955-27.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LIZIANE SERAFIM ARRAIS REQUERIDO: CAIXA 

ECONÓMICA FEDERAL Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Liziane Serafim Arrais em face da Caixa 

Econômica Federal. Compulsando detidamente os autos, denoto que este 

Juízo não é o competente para processar e julgar a presente demanda. Tal 

se verifica porque a Caixa Econômica Federal foi instituída pelo Decreto-lei 

nº. 759, de 12.08.1969 como Empresa Pública Federal e, nossa 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 109, inciso I, fixou a 

competência da Justiça Federal para os casos desta espécie: Vejamos: 

“Art. 109. Aos Juízes Federais compete processar e julgar: I – as causas 

em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 

interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 

exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça 

Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” destaquei Assim, sendo cediço que a 

Caixa Econômica Federal é Empresa Pública Federal, não pode 

configurar/demandar no Juizado Especial Cível, tanto no polo ativo ou 

passivo, uma vez que o art. 8º da Lei nº 9.099/95 estabelece que: “Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.” destaquei Ainda neste sentido, 

segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça: STJ - CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. JUÍZO ESTADUAL. MEDIDA 

CAUTELAR. EMPRESA PÚBLICA. 1. Havendo ente federal no pólo passivo 

da lide, no caso a Caixa Econômica Federal, empresa pública, inegável a 

competência da Justiça Federal. Não há vedação legal quanto ao 

processamento e ao julgamento de medida cautelar perante os Juizados 

Especiais Federais. 2. Conflito conhecido e declarada a competência do 

Juízo Federal do Juizado Especial de Catanduva/SP. (CC 58.212/SP, Rel. 

Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 09/05/2007, DJ 31/05/2007, p. 317) destaquei Desta feita, sendo a 

Caixa Econômica Federal pessoa jurídica de direito público (empresa 

pública federal), não pode figurar como parte no Juizado Especial Cível. 

Nesse diapasão, temos ainda o Enunciado nº 08 da Fazenda Pública que 

versa: ENUNCIADO 08 - De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção 

do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e 

considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não 

inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não 

cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual 

Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem 

contra o INSS (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ). Posto isto, 

RECONHEÇO e DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste juizado para processar 

e julgar a presente ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 8º e art. 51, II e IV, ambos da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, intimem-se as partes e remeta-se o feito 

ao arquivo, procedendo-se com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014605-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014605-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MANOEL NASCIMENTO SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014521-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR PINTO CARDOSO (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: 1014521-77.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ODAIR PINTO CARDOSO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

A presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014567-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 1014567-66.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA CLAUDIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de conciliação é 

obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, 

observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014586-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENER HENRIQUE ALMEIDA 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: 1014586-72.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WENER HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

A presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 
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I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014647-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014597-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NASCIMENTO DE JESUS (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: 1014597-04.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANIELA NASCIMENTO DE JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014644-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE DE MORAIS LEITE (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 SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011463-66.2019.8.11.0003
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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:

ALYNE ANDRIELY SHUENQUENER DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011463-66.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: ALYNE 

ANDRIELY SHUENQUENER DE LIMA 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: 1013510-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 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: 1013510-13.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDSON APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos. Dispensado o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na audiência de 

conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise 

dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura 

da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, 

mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em 

audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de se 

locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. A justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até 

a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no 

caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 9.099/95. O 

impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua 

abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 

362, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, 

da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Transitada em 

julgado, intimem-se as partes e não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o 

processo, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002224-38.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. I. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. C. B. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n.º 1002224-38.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 27.05.2020, às 14h20min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados. 3. 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. 4. 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. 5. 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). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009239-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. F. G. (REQUERIDO)

B. M. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIVALDO MATIAS SOARES OAB - MT16058/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1009239-92.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando a 

divergência no local em que a menor reside (Boa Vista/RR ou Porto 

Velho/RO), determino a intimação da segunda requerida, Sr.ª Benigna 

Moraes Resende, para que, no prazo legal, especifique qual é o endereço 

atual da criança, bem como carreie aos autos documento que comprove o 

alegado. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009503-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE BORSANELLI (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO BORSANELLI (REQUERENTE)

VANIA MARISA BORSANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Orlando Alves de Oliveira OAB - MT10508/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BORSANELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009503-75.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pleito de 

ID: 26217829, particularmente em relação ao testamento colacionado no ID: 
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12078260, tendo em vista que o presente feito já foi encerrado, conforme 

se vê da sentença homologatória de ID: 25963452, devendo a parte 

interessada se socorrer dos meios processuais legítimos para deduzir a 

sua pretensão. 2. No mais, cumpra-se, na íntegra, a sentença de ID: 

25963452. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 

de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001842-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. D. A. (REQUERENTE)

GABRIEL PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

NOECI LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM OLIVEIRA DOS ANJOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001842-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Sobre a petição 

de ID: 27204066, abra-se vista ao representante do Ministério Público para 

que se manifeste, no prazo legal. 2. Após, venham-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005711-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1005711-84.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 11.03.2020, às 14h40min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

3. 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. 

4. 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. 5. 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). 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 

2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007828-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA OAB - MT17736/O 

(ADVOGADO(A))

JURANDIR VERNEQUE DIAS OAB - MT14813-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1007828-14.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Primeiramente, 

defiro a cota ministerial de ID: 23912954, pelo que determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, carreie aos autos as 

Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Públicas Estadual e 

Municipal, bem como Certidões Negativas Cível e Criminal perante a Justiça 

Federal, Estadual e Trabalhista, em nomes de “Gilvan Mendes da Silva” e 

“Gilvan Lourenço da Silva”. 2. Ademais, haja vista a necessidade de 

produção de prova oral para o melhor desate da vexata quaestio, designo 

o dia 25.03.2020, às 14h, para a realização da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. 3. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus 

advogados e o representante do Parquet. 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, 

05 de novembro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445273 Nr: 455-90.2011.811.0003

 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: GARG, GRG, LQR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GISLA ESTELA 

MIRANDA PORTO, para devolução dos autos nº 455-90.2011.811.0003, 

Protocolo 445273, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804429 Nr: 16097-64.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHGDS, MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VEÍCULO ATRAVÉS DO RENAJUD - POSSIBILIDADE. Diante do convênio 

celebrado entre o DENATRAN, o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho 

da Justiça Federal, mais conhecido como 'RENAJUD', ao qual este Tribunal 

de Justiça aderiu, é possível a realização de penhora, através de meio 

eletrônico, em veículo registrado em nome do executado.” (TJMG – AI n.° 

1.0024.03.076030-0/001 Rel: Edivaldo George dos Santos. DJ: 

26.06.2009)“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - RENAJUD - DEVER DO 

MAGISTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A observância do 

princípio da menor onerosidade, consagrado pelo art. 620 do Código de 

Processo Civil, deve estar em harmonia com o princípio-fim maior do 

processo executivo que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e 

célere. II - A utilização do sistema Renajud é verdadeiro dever do 

magistrado, tendo em vista ser direito do exeqüente. IV - Recurso 

conhecido e provido.” (TJ/MG – AI n.º 1.0024.07.356818-0/001(1). Rel. 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto. DJ: 18.08.2009)5. Diante da realidade 

processual, viável o bloqueio de transferência de veículos porventura 

existentes em nome do devedor, mormente em face da ausência de 

conhecimento de bens para garantia da execução.6. Pelo exposto, defiro 

o bloqueio de veículos junto ao órgão de trânsito, em nome do executado, 

realizando-o por meio do sistema RENAJUD, conforme comprovante 

anexo, determinando, desde já, que se proceda à penhora e avaliação do 

bem móvel descrito no aludido documento, de propriedade do devedor.7. 

Após, intimem-se as partes quanto ao laudo de avaliação, para que, 

querendo, no prazo legal, se manifestem.8. Empós, vista ao Ministério 

Público.9. Em seguida, conclusos.10. Intime-se.11. Expeça-se o 

necessár io .Cumpra-se.Rondonópol is /MT,  27 de jane i ro  de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 859154 Nr: 2923-17.2017.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2923-17.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente no ramo da informática, 

devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do 

processo de execução e, por conseguinte, da própria prestação 

jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema 

BacenJud possibilita, em função de permitir o cumprimento de ordens 

judiciais com grande agilidade, consagrando os princípios da economia e 

celeridade processuais, e, ainda, ante as disposições ínsitas do art. 854, 

do Código de Ritos, bem como o disposto no Provimento n.º 04/2007-CGJ, 

de 26.03.07, defiro o pleito de penhora on-line, em montante igual ao valor 

do débito ali indicado.

 2. Cumprida integralmente a ordem judicial de bloqueio de valores, 

conforme minuta de transferência anexa, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo legal, requeira o que de direito.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 734958 Nr: 14655-34.2013.811.0003

 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: ZADO, HJMDO, CLM, SLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDMQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14655-34.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que a Sr.ª Zilma Alves de Oliveira foi excluída da partilha, 

ante a não comprovação da sua suposta condição de companheira, 

conforme decisão de fl. 125, defiro a cota ministerial de fl. 138, pelo que 

determino a remessa dos autos ao partidor para a elaboração da partilha, 

observando-se os termos da decisão de fl. 125.

2. Aportando aos autos o esboço da partilha, intime-se a inventariante, os 

herdeiros e o representante do Ministério Público para que se manifestem 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 652, caput, do CPC.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 934877 Nr: 6369-57.2019.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGF, GGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ROBERTA DA SILVA 

- OAB:6902

 Processo n.º 6369-57.2019.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE aforada por 

PATRÍCIA GOMES FERREIRA e GABRIELA GOMES FERREIRA em face de 

RAFAELA VANESSA DOS SANTOS, inventariante do espólio de Paulo 

Gomes Vieira (qualificados nos autos).

2. Da análise dos autos do Inventário n.º 8886-74.2015.8111.0003, 

sobreveio sentença homologatória da partilha à fl. 161.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando faltar uma das condições 

da ação.

5. Pela análise dos autos, verifica-se que o houve a homologação da 

partilha nos autos principais (Inventário n.º 8886-74.2015.811.0003), pelo 

que a extinção do presente feito é medida que se impõe, ante a perda do 

objeto.

6. Assim, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VI, do 

Codex de Processo Civil.

7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

8. Traslade-se cópia da presente sentença aos autos principais de 

inventário (Processo n.º 6369-57.2019.811.0003).

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, 27 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 786662 Nr: 8886-74.2015.811.0003

 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: RVDS, PGF, PFDAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:18199, 

ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - OAB:20438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8886-74.2015.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados 

por PAULO GOMES VIEIRA (qualificado nos autos), na forma delineada às 

fls. 146/149, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo 

aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

2. Transitada em julgado a sentença homologatória e após a juntada da 

certidão negativa estadual em nome do de cujus, expeça-se o competente 

formal de partilha e alvará judicial.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729114 Nr: 9839-09.2013.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGSDL, JDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Processo n.º 9839-09.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente no ramo da informática, 

devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do 

processo de execução e, por conseguinte, da própria prestação 

jurisdicional, e tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema 

BacenJud possibilita, em função de permitir o cumprimento de ordens 

judiciais com grande agilidade, consagrando os princípios da economia e 

celeridade processuais, e, ainda, ante as disposições ínsitas do art. 854, 

do Código de Ritos, bem como o disposto no Provimento n.º 04/2007-CGJ, 

de 26.03.07, defiro o pleito de penhora on-line, em montante igual ao valor 

do débito ali indicado.

 2. Cumprida parcialmente a ordem judicial de bloqueio de valores, 

conforme minuta de transferência anexa, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo legal, requeira o que de direito.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 355656 Nr: 10649-62.2005.811.0003

 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: KRD, FDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBIE BITENCOURT IANHES - 

OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2005/931

Vistos etc.

1. Ab initio, providencie a Sr.ª gestora judiciária a juntada aos autos do 

extrato da conta judicial de fl. 53.

2. Sem prejuízo da determinação supra, abra-se vista ao representante do 

Ministério Público para que, no prazo legal, se manifeste a respeito do 

pleito de fl. 113, anverso e verso.

2. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 434202 Nr: 2868-13.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GANF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINE PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 19878/O

 Processo n.º 2868-13.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 306.

2. Após, aguarde-se o cumprimento integral do pagamento parcelado, tal 

como já determinado no item n.º 01 da decisão de fl. 276.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725178 Nr: 6137-55.2013.811.0003

 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: ZRDO, JRDO, ERDS, MDGOR, JSDO, AMDO, ERO, 

EMDO, MRODS, MMDO, JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:16329/0, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT Nº 7245, NUPRAJU - 

NUCLEO DE PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:, 

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:MT Nº 7245

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar os Herdeiros, através dos 

patronos, para manifestarem sobre o plano de partilha de fls. 112/113, no 

prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 700511 Nr: 8482-62.2011.811.0003

 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: VPF, DDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134/MT, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, WANTUIL FERNANDES 

JUNIOR - OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 9. Ante o exposto e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso IV, do 

Codex de Processo Civil.10. Contudo, nos termos do parágrafo único do 

art. 643 do Estatuto Processual Civil, determino que sejam reservados, em 

poder da inventariante, bens suficientes para pagar a credora, devendo 

tal ressalva ser anotada nos autos do inventário (Processo n.º 

1695-51.2010.8.11.0003), de forma ostensiva.11. Sem condenação em 

honorários advocatícios e em custas processuais, eis que incabíveis à 

espécie.12. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos do 

inventário (Processo n.º 1695-51.2010.8.11.0003).13. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

a n o t a ç õ e s  d e  p r a x e . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 433031 Nr: 1695-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Comum->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: DDM, MMDC, JDSB, VPF, RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGOSTINHO LUIS DE SOUZA 

MARTINS - OAB:200.066, ANTONIO LUIZ BAPTISTA FILHO - 

OAB:204.025, AUGUSTO CÉSAR CARDOSO MIGLIOLI - OAB:215.312, 

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

OAB:OAB/MT7250, IVAILTON VILELA DE MORAES - OAB:4043-A/MT, 

MARIA CATARINA DUARTE MACHADO - OAB:, MARIELE ANICÉSIO DE 

OLIVEIRA CAJANGO - OAB:23936/O, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 
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OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1695-51.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Em atenção ao teor do petitório de fl. 316, anote-se e observe-se o 

nome do novo patrono da inventariante.

 2. Sem prejuízo da determinação supra e considerando que o feito está 

na iminência de seu encerramento, intime-se novamente a inventariante 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, traga aos autos as certidões 

negativas de tributos em nome do de cujus e o plano de partilha dos bens 

inventariados, sob pena de remoção do encargo.

3. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

4. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 785791 Nr: 8499-59.2015.811.0003

 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: MCANDS, ABNDS, GHNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8499-59.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, traga 

aos autos as certidões negativas em nome do de cujus, o plano de partilha 

dos bens inventariados e o comprovante de recolhimento do ITCMD.

2. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público para que se 

manifeste, no prazo legal.

 3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 866736 Nr: 5515-34.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->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: EDPMDS, MCANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5515-34.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando que, até presente data, o veículo objeto do presente 

pedido de alvará ainda não foi vendido, defiro a cota ministerial de fl. 56, 

pelo que determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 10 

(dez) dias, proceda à devolução do alvará judicial retirado à fl. 44, verso.

2. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público para que se 

manifeste, no prazo legal.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727278 Nr: 8162-41.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDO, DKLBA, AVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA PRICILA BICUDO 

RINALDI - OAB:21481/O, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - 

OAB:18452

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar sobre a proposta de acordo do executado, no 

prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793657 Nr: 11722-20.2015.811.0003

 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: IMDJSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Honorio de Castro - 

OAB:3541/B, MARILENE ALVES - OAB:MT/7474

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TIAGO XAVIER DE 

PAULA, para devolução dos autos nº 11722-20.2015.811.0003, Protocolo 

793657, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100312 Nr: 12120-26.1999.811.0003

 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: GENY CARDOSO GLOCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTACIO RODRIGUES DE ARAUJO ( 

ESPOLIO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES - OAB:14334-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELLYSON BRAGA 

MENDES, para devolução dos autos nº 12120-26.1999.811.0003, 

Protocolo 100312, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891367 Nr: 2303-68.2018.811.0003

 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: FERNANDO ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA SANTOS DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753/O, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar advogado Dr. GUSTAVO 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA- OAB 20753/O para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com a regularização da representação processual da 

requerida, sob pena de não homologação do acordado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721365 Nr: 2388-30.2013.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDMS, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA SACHETTI - 

OAB:OAB/MT16338, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT, FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar parte autora, através do 

patrono, para manifestar sobre ofício de fl. 186, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405267 Nr: 1003-23.2008.811.0003

 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: MARIA STELA PAIM GOMES DE ARRUDA, GUILHERME 

DEVEZA GOMES DE ARRUDA, ALESSANDRA LOPES GONCALVES, 

GRAZIELE PINTO DEVEZA DE MOURA, PEDRO GONÇALVES GOMES DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO DE PADUA PAIM 

GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT, 

CRISTIANE PAIM ARRUDA TREVISAN - OAB:OAB/MT4475, EMERSON 

SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - OAB:13.965/MT, WAGNER BATISTA 

GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando o herdeiro Guilherme Deveza Gomes 

de Arruda para, no prazo de 5 (cinco)dias, firmar termo de Compromisso 

de Inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734258 Nr: 14098-47.2013.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDPS, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco)dias, manifestar nos autos a respeito das fls. 96/98, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716698 Nr: 12094-71.2012.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCRDS, HLSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR

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

OAB:10257/MT, FRANCIANE OLIVEIRA LOURENÇO - OAB:24024/O, 

JEAN CARLOS DE CARVALHO - OAB:228260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:22.481/O, ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU - 

OAB:OABMT 19.921

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco)dias, manifestar nos autos requerendo o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012462-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILZA JESUS DA SILVA SANTA CRUZ (REQUERENTE)

JULIO CESAR JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENICE JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012462-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o Sr. José Marcelo Ribeiro Silva, por 

meio da petição de ID: 18580159, requer a sua habilitação nos autos na 

condição de cônjuge supérstite da de cujus. 2. Ocorre que, do exame 

apurado dos documentos constantes no ID 19176663, colhe-se que a 

união estável entre o Sr. José Marcelo e a Sr.ª Irenice Jesus da Silva 

(falecida) restou reconhecida e dissolvida em 23.02.2015, por meio de 

sentença proferida nos autos da Ação de Dissolução de União Estável 

Consensual c/c Partilha de Bens n.º 16022-59.2014.811.0003, que 

tramitou perante o juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

comarca, motivo pelo qual indefiro o pleito de ID: 18580159. 3. No mais, 

intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos 

autos a certidão negativa federal expedida pela PFGN. 4. Após a juntada 

da certidão supra, venham-me os autos conclusos para julgamento da 

partilha. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003727-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANY CAROLINE MONTEIRO LIBERATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIR LIBERATO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003727-94.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

ALVARÁ JUDICIAL proposto por LUANY CAROLINE MONTEIRO LIBERATO, 

pretendendo transferência de um bem Imóvel adquirido pelo falecido do 

falecido Ozir Liberato da Silva. 2. Narra a parte autora, por meio da petição 

inicial de ID: 19447057, que o seu genitor, Sr. Ozir Liberato da Silva (de 

cujus), no dia 09.06.2008, adquiriu, através de Contrato por Instrumento 

Particular de Arrendamento Mercantil com Opção de Compra (ID: 

19447639), o seguinte bem imóvel: Uma casa residencial tipo A, com 

39,61m² de área construída, sob o lote 25, da quadra 14, situada no 

loteamento denominado Parque das Rosas, zona urbana desta cidade, 

com área de 200,00m², com os limites e confrontações constantes na fl. 

01, livro 2, matriculado no CRI sob o n.º 77.099, no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). 3. No mesmo contexto, assevera que, com o 

falecimento de seu genitor, ocorrido em 31.03.2016, houve a liquidação do 

contrato de arrendamento residencial celebrado com a Caixa Econômica 

Federal (ID: 19448395) e, diante disso, a parte autora postula ao juízo a 

concessão do competente alvará judicial, para que seja transferida a 

propriedade do bem imóvel para o espólio ou para si. 4. No ID: 25382887 o 

representante do Ministério Público opinou pelo prosseguimento do feito 

independente de sua manifestação. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Do minudente volver 

processual, observa-se que está ausente, neste caso, uma das 

condições da ação, qual seja, inadequação da via eleita, pois esta requer 

a existência concomitante de três requisitos, a utilidade, a necessidade do 

provimento judicial pleiteado e a adequação da via eleita. Vejamos os 

ensinamentos doutrinários a respeito: “Existe interesse processual quando 

a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, 
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ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do 

ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito 

tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da 

prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, o 

autor movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, 

o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação 

procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.” (NERY 

JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil 

comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 504) (grifo nosso) “De 

acordo com Liebman, há o interesse processual ou interesse de agir: 

“Quando há para o autor utilidade de conseguir o recebimento de seu 

pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse (material) que 

ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa. É, pois, um interesse de 

segundo grau, porque consiste no interesse de propor o pedido, tal como 

foi proposto para a tutela do interesse que encontrou resistência em outra 

pessoa, ou que, pelo menos, está ameaçado de encontrar essa 

resistência.” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil 

brasileiro. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 125) (grifo nosso) 7. No mesmo 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO – Pedido de Alvará 

Judicial – Pretensão à averbação do desmembramento de imóvel adquirido 

de proprietário já falecido – Sentença de extinção, por falta de interesse 

de agir, na modalidade adequação – Inconformismo – Necessária a 

abertura de inventário para regularizar a representação do espólio e 

proceder à aludida averbação – Recurso desprovido.” (TJ-SP - APL: 

10008641020138260699 SP 1000864-10.2013.8.26.0699, Relator: José 

Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 20.10.2015, 9ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 21.10.2015) 8. Tecidas estas 

considerações preambulares, tem-se que a autora é, com efeito, 

inventariante e única herdeira do espólio de Ozir Liberato da Silva, 

conforme se observa dos autos do Inventár io  n . º 

1000583-49.2018.8.11.0003. 9. Da mesma forma, observa-se que o de 

cujus, antes de seu falecimento, havia celebrado com a Caixa Econômica 

Federal, no dia 09.06.2008, um Contrato por Instrumento Particular de 

Arrendamento Mercantil com Opção de Compra (ID: 19447639), tendo 

como objeto o seguinte bem imóvel: Uma casa residencial tipo A, com 

39,61m² de área construída, sob o lote 25, da quadra 14, situada no 

loteamento denominado Parque das Rosas, zona urbana desta cidade, 

com área de 200,00m², com os limites e confrontações constantes na fl. 

01, livro 2, matriculado no CRI sob o n.º 77.099, no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais). 10. Com o passamento do inventariado, ocorrido em 

31.03.2016, houve a liquidação do contrato de arrendamento residencial, 

consoante se infere do documento de ID: 19448395, sendo que, a partir 

daí, o arrendatário poderia optar pela aquisição do imóvel, mediante o 

pagamento do saldo residual, se houver, ou pela devolução do imóvel. 11. 

Da análise minudente da inicial de ID: 19447057, colhe-se que a 

inventariante anela pela transferência do bem para si ou para o espólio, o 

que é possível somente com a escritura pública de formal de partilha, no 

caso de inventário extrajudicial, ou formal de partilha homologado 

judicialmente, que será expedido no bojo do Inventário n.º 

1000583-49.2018.8.11.0003, consoante se depreende dos documentos de 

ID: 24182367. 12. Assim, gizadas as razões de decidir supra, não há outra 

solução para o caso em apreço senão a extinção do feito sem resolução 

de mérito, eis que o direito perseguido pela parte autora deve ser deduzido 

pela via adequada. 13. 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 VI, do 

Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando 

se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 14. Assim, ante o exposto 

e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em consonância com o 

parecer ministerial, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 

485, inciso VI, do Codex de Processo Civil. 15. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios. 16. Traslade-se 

cópia da presente sentença para os autos do Inventário n.º 

1000583-49.2018.8.11.0003. 17. 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, 28 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005344-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. Q. (REQUERIDO)

T. M. D. E. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL BAHIA DA SILVA OAB - RR1133 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE NOS AUTOS ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA NEGATIVA.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012541-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. C. (REQUERENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

S. X. D. N. (REQUERENTE)

 

Processo 1012541-32.2018.8.11.0003- 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 ANDREA LACERDA 

DA COSTA, portadora do RG n° 2064148-6 SSP/MT, inscrita no CPF n.º 

038.672.911-52 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários (Causa da interdição: Amnésia dissociativa – CID f44.0, 

Episódios depressivo não especificado – f 32.0 e Episódio depressivo 

grave com sintomas psicóticos – F.32.3) a ser exercida por ALINE 

LACERDA DA COSTA, portadora do RG 3060120-7, e inscrita no CPF n.º 

056.851.231-67, nos moldes do enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código 

Civil, a quem competirá prestar contas dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da requerida. (...) Em obediência ao disposto 

no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. (...) Cumpra-se. 

Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 28 de janeiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012541-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. C. (REQUERENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

S. X. D. N. (REQUERENTE)

 

Processo 1012541-32.2018.8.11.0003- 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 ANDREA LACERDA 

DA COSTA, portadora do RG n° 2064148-6 SSP/MT, inscrita no CPF n.º 

038.672.911-52 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários (Causa da interdição: Amnésia dissociativa – CID f44.0, 
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Episódios depressivo não especificado – f 32.0 e Episódio depressivo 

grave com sintomas psicóticos – F.32.3) a ser exercida por ALINE 

LACERDA DA COSTA, portadora do RG 3060120-7, e inscrita no CPF n.º 

056.851.231-67, nos moldes do enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código 

Civil, a quem competirá prestar contas dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da requerida. (...) Em obediência ao disposto 

no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. (...) Cumpra-se. 

Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 28 de janeiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012541-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. C. (REQUERENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

S. X. D. N. (REQUERENTE)

 

Processo 1012541-32.2018.8.11.0003- 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 ANDREA LACERDA 

DA COSTA, portadora do RG n° 2064148-6 SSP/MT, inscrita no CPF n.º 

038.672.911-52 à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários (Causa da interdição: Amnésia dissociativa – CID f44.0, 

Episódios depressivo não especificado – f 32.0 e Episódio depressivo 

grave com sintomas psicóticos – F.32.3) a ser exercida por ALINE 

LACERDA DA COSTA, portadora do RG 3060120-7, e inscrita no CPF n.º 

056.851.231-67, nos moldes do enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código 

Civil, a quem competirá prestar contas dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome da requerida. (...) Em obediência ao disposto 

no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local e no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. (...) Cumpra-se. 

Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 28 de janeiro de 2020. 

Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014612-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PINHEIRO E ASSOCIADOS ADVOGADOS (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FABIANA DO NASCIMENTO ZOGNO OAB - SP155768 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEN BRAZIL HORTIFRUTT LTDA - EPP (LITISCONSORTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do despacho de id. 27395508, 

sob pena de devolução da presente carta precatória, independentemente 

de cumprimento. Destaco que a respectiva guia poderá ser emitida por 

meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 27 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1053862-93.2019.8.11.0041

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:

JOSE SEVERINO BARBOSA (REQUERIDO)

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento, nos termos do despacho 

de id. 26244885. Destaco que a respectiva guia poderá ser emitida por 

meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 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: 1036860-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SARMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Show de Notícias (RÉU) (REQUERIDO)

Guiame.com.br (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para em 05 (cinco) dias cumprir integralmente a decisão de id. 

22871262, sob pena de devolução da presente carta precatória, 

independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva guia 

poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000988-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALIFORNIA MEDICAL CENTER LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ABREU CARMO SANTOS OAB - RJ171540 (ADVOGADO(A))

ALZEMIR DA SILVA RODRIGUES OAB - 495.284.837-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA FERREIRA MIRANDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nestes autos a guia de recolhimento das 

custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 
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janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001015-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MELO (REQUERENTE)

ABADIO JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEAO DO CARMO OAB - MS3571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE PREZA DA COSTA (REQUERIDO)

ANGELO BLANCO DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nestes autos a guia de recolhimento das 

custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1052593-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ELOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY OAB - SP257599 (ADVOGADO(A))

THYAGO SANTOS ABRAAO REIS OAB - SP258872 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA GOMES TEODORO (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. 27895399, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 28 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: 1001166-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES OAB - SP107950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILLY BORGES CONCEICAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001174-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AURELIANO DA SILVA (REQUERIDO)

EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001369-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CHAPECOZINHO-SICOOB VALCREDI SUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BALDISSERA OAB - SC30293 (ADVOGADO(A))

ADRIANO CLEYTON HABECH OAB - SC28252 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAMA CIBELE SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barboas Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001521-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ROSTIROLLA (REQUERIDO)

ERONILDES KATHEE ROSTIROLLA (REQUERIDO)

VIVIENE BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

GLAUBER SILVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nestes autos a guia de recolhimento das 

custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039940-82.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA OAB - RJ220761 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA OAB - RJ142307-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA OAB - RJ177509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001604-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO MAX VII (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SANTOS FERREIRA OAB - SP253443 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050172-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA DE FATIMA BUENO ZONIN (REQUERENTE)

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASCAVEL -PR 

(REQUERENTE)

JOVELINO ZONIN (REQUERENTE)

PEDRO SATIL (REQUERENTE)

GIOVANA GABRIELE ZONIN (REQUERENTE)

MARCOS ROMILDO ZONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELI CRISTINA DIONISIO OAB - PR51077 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON RIOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER (REQUERIDO)

SIRLEY RIOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES (REQUERIDO)

EDSON DE SOUZA (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 dos oficiais de justiça, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 28 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: 1002902-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVENA RIEDIGER (LITISCONSORTE)

VILMAR RIEDIGER (LITISCONSORTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055288-43.2019.8.11.0041

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:

PAITITI METAIS LTDA - ME (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. 27800289, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 28 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: 1055947-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA DA ROSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATTER GUSTAVO SEVERO DE SOUZA OAB - RS96254 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS ALVES SIMÕES (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. 27890294, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 28 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: 1046681-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - PE20366-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

FERNANDO DO VALE DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057016-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ZAMBIANCHI CAETANO OAB - SP421193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MARQUES FERREIRA DUARTE ZANDONADI (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. 27771790 e 

27344853, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 28 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: 1058985-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS OAB - SP62674 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEREWILTON PINHO 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. 27809532, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 28 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: 1060116-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO JOAO NEORICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CAHULLA OAB - RO4117 

(ADVOGADO(A))

TIAGO FAGUNDES BRITO OAB - RO4239 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO EULLER SILVA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 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: 1001723-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR MATHEUS DA SILVA OAB - MG159995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001839-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GUTIERREZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001938-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANILDE LOPES CURVELO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA VERA BARROS OAB - MA16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BENEDITO CURVELO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARIA NEUZA LOPES (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 Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nestes autos a guia de recolhimento das 

custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 
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justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002145-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SILVA SENA CAPUCI OAB - MS12301 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA CAMBUY (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nestes autos a guia de recolhimento das 

custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002277-65.2020.8.11.0041

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:

LUIZ CARLOS FURTADO CONSTANTINO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nestes autos a guia de recolhimento das 

custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002357-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO BARRIGUELLA NETO (INVENTARIANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nestes autos o comprovante de pagamento 

da diligência do oficial de justiça e a petição inicial, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de devolução da presente carta precatória, 

independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva guia 

poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002405-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO POLIEDRO SOCIEDADE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO GRECO OAB - SP119729 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO VEZARO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002409-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOSS DO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO KUHNEN OAB - SC5431 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Thiago Alves da Silva (REQUERIDO)

Célia Alves Rodrigues da Silva (REQUERIDO)

CDN COMERCIO E SERVICOS VEICULARES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002478-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. O. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMAR URIAS MENDONCA OAB - GO7086 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

U. C. C. D. T. M. (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 Impulsionando o presente feito, intimo a parte 
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interessada para apresentar nestes autos a guia de recolhimento das 

custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002703-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL REGIONAL DE ITAIPAVA-RJ (DEPRECANTE)

CONDOMINIO CHAMONIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DE CARVALHO LIMA OAB - RJ112556 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MARIA SALVALAGE (REQUERIDO)

LUIZ ROBERTO GIGLIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ARKITEK ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nestes autos a guia de recolhimento das 

custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002722-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003329-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO SANTANA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA OAB - MT11810-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO DA REPUBLICA / PR - DIRETORIO REGIONAL DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003329-96.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato 

deprecado, servindo cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das providências 

pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003363-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PIMENTEL NEIVA DE LIMA OAB - PR25792 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003363-71.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047269-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. F. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUISA CANTARIN PACHECO DALLEDONE OAB - PR59465 

(ADVOGADO(A))

MARLUZ LACERDA DALLEDONE OAB - PR61189 (ADVOGADO(A))

GRAZIELLI SBRISSIA FERREIRA INACIO OAB - 058.596.579-00 

(REPRESENTANTE)

KEN BANSHO NETO OAB - PR91482 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. F. I. (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. 25642330, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 28 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: 1003281-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE GOMES ZANDONADI OAB - GO30947 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THARSSIS APARECIDO SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

CIRLENE SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003281-40.2020.811.0041 Vistos. Intime-se o 
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patrono da parte interessada para apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça. Apresentado 

tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado e, 

após, devolva-se à Comarca de origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e dados alusivos a quitação dos 

encargos atribuíveis ao meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência). 

Decorridos 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, devolva-se 

à origem no estado em que se encontra, nos termos do art. 393 da 

CNGC/MT, observadas as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002856-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIMAGRAIN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO OAB - PR0023378A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nestes autos a guia de recolhimento das 

custas judiciais, o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cópia da petição inicial e do despacho proferido pelo juízo 

deprecante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

presente carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco 

que a respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002912-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

JUÍZO DA VARA ÚNICA COMARCA DE COTRIGUAÇU-MT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON CRISTIANO GERHARD (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003083-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA MOURA DA SILVA OAB - DF39406 (ADVOGADO(A))

JOSE WALTER DE SOUSA FILHO OAB - DF03394 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACAO 116 PADARIA E RESTAURANTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003097-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN TORRES ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003127-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL BOULEVARD RIO SHOPPING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nestes autos a guia de recolhimento das 

custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003119-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL ANTONIO DE FREITAS JUNIOR OAB - RJ211279 (ADVOGADO(A))

BRUNO SOUZA DA CRUZ OAB - RJ159347 (ADVOGADO(A))

DIEGO HONORATO DE ALMEIDA OAB - RJ167079 (ADVOGADO(A))

LUCIA ANDRE SAUER OAB - RJ113880 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. NASCIMENTO DA SILVA & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para apresentar nestes autos a guia de recolhimento das 

custas judiciais e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a 

respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal 

d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003206-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGELHART CTP (BRASIL) S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DORON REHDER DE ARAUJO OAB - SP246516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH KERR SOARES DE JESUS (REQUERIDO)

IVONDENIL PIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente carta 

precatória, independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva 

guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 28 de 

janeiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046563-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA GAMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROMERO JUNIOR OAB - MS20579 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CREPALDI MESQUITA (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. 25356879, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 28 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: 1014226-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELVA BIFFI DIAVAN (REQUERENTE)

VIVIANE ANNE DIAVAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO(A))

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT14167-O (ADVOGADO(A))

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (REQUERIDO)

LAURO DIAVAN NETO (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. 24962542 e 

28180572, nos termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. 

Cuiabá, 28 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: 1044907-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLENE CREMASCHI LIMA OAB - SP125098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIEGE CRISTINA GUIMARAES DE DEUS (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. 26035342, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 27 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: 1045733-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE PRUDENTE DA SILVA ALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY MORBIDELLI OAB - MG129822 (ADVOGADO(A))

DANIELA GOMES BONILHA OAB - SP431461 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS (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. 28014857, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 27 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: 1042902-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA YARA BRAGA DE CARLI OAB - AC3434 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. M. (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. 25008807, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 28 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: 1039541-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT8742-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA (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. 25104004, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 27 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: 1040535-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BIASOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA GATTA BOLOGNESI MARISHIMA OAB - SP302931 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMEGA MULTIEVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

RICHARD SOUZA (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. 27201440, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 27 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: 1033602-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA MAGALHAES VALLE (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. 27197909, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 27 de janeiro 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003336-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVINO SANTANA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA OAB - MT11810-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO DA REPUBLICA / PR - DIRETORIO REGIONAL DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003336-88.2020.811.0041 Vistos. Esta precatória 

foi distribuída em duplicidade, uma vez que há outra idêntica com 

distribuição sob o nº 1003329-96.2020.811.0041. Considerando que já foi 

exarado despacho inicial naquela carta, determino a devolução da 

presente ao juízo deprecante mediante a adoção das medidas 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 28 de janeiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009905-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVA PEREIRA CADIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

Intime-se as partes para manifestar acerca da proposta de honorários do 

perito judicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009905-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVA PEREIRA CADIDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

Intime-se as partes para manifestar acerca da proposta de honorários do 

perito judicial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003325-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE PARA QUE MANIFESTEM-SE , NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002253-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DO NASCIMENTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002253-59.2017.8.11.0003. AUTOR(A): ROSENIL DO NASCIMENTO 

MARTINS REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTO Intime-se a parte 

autora para manifestar-se nos autos. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 14 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006110-16.2017.8.11.0003 VISTO. ASPROCON 

ENGENHARIA LTDA ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito 

por ausência de fato gerador, com pedido de tutela antecipada de 

sustação de protesto em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, 

em síntese, que exerce atividade comercial no ramo de Engenharia e 

Construção Civil, estando sediada na cidade de Sorocaba/SP, há mais de 

20 anos, e que, na data de 29/05/2018, foi surpreendida com a informação 

de que constava um título protestado no 4º Tabelionato de Notas e 
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Privativo do Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT. Alega que tal protesto 

originou-se da CDA Nº 2017494872, apresentada para protesto em 

08/05/2018, vencida no dia 04/05/2018, no valor de R$ 11.191,01 (onze 

mil, cento e noventa e um reais e um centavo), a qual se refere a crédito 

tributário decorrente de “suposta” infração administrativa, porque teria a 

autora deixado de proceder ao recolhimento da TAXA DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO – TACIN nos exercícios de 2012; 2013; 2014 e 2015, 

cuja taxa está prevista no artigo 103-A da Lei nº 4547/82, com redações 

atribuídas pela Lei n. 9067/98 e Lei n. 9377/10, e § 5º do Art. 11 do 

decreto nº 2063/09. Assevera que o crédito é inexigível por ausência de 

fato gerador, uma vez que não está sediada no Município de 

Rondonópolis/MT e, portanto, não pode ser tributada com fulcro na 

referida Lei, específica para empresas sediadas no Estado do Mato 

Grosso. Disse, ainda, que, na qualidade de prestadora de serviços, no 

ramo de construção civil, no ano de 2010, foi contratada pela empresa 

Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda, para executar serviços de 

Reforma e Ampliação da empresa, e para tanto, fez-se necessário 

promover a abertura da inscrição Estadual nesse Estado do Mato Grosso 

de um canteiro de obra, a qual foi cessada em novembro de 2010. 

Acrescenta que apresentou impugnação a Notificação de Lançamento da 

TACIN (procedimento administrativo n. 5024557, de 14/07/2011), a qual foi 

julgada procedente, tendo sido determinado a exclusão do valor cobrado 

referente à TACIN no exercício de 2011. Assim, requereu a concessão de 

tutela antecipada para suspender os efeitos do protesto, até decisão final 

desta ação. Deferiu-se a tutela provisória de urgência para suspender os 

efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa nº 2017494872 perante o 

4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos desta Comarca. 

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO defendeu a constitucionalidade da 

taxa de segurança contra incêndios, em face de sua natureza de 

contraprestação de serviço essencial, bem como sua adequação à 

especificidade e divisibilidade. Alegou que o posicionamento do fisco 

estadual é no sentido de ser indispensável a baixa definitiva da inscrição 

estadual para tal isenção, posto que, enquanto apenas suspensa, as 

obrigações acessórias permanecem vigentes. Sustentou, ainda, que o 

lançamento e o protesto, ao contrário do que argui a Autora, ocorreram no 

exercício regular de direito e são absolutamente legais, não se amoldando 

à condição ilícita, antissocial, ou abusiva, antes pelo contrário, deriva da 

própria condição vinculante da legalidade. Na fase de especificação de 

provas, a parte autora protestou pela produção de prova oral em 

audiência. O réu informou que não deseja produzida provas em audiência. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES (Art. 357, I do CPC). Compulsando os autos, verifica-se que 

não há questões processuais pendentes a serem decididas, tendo em 

vista que não foram arguidas preliminares, sendo que estão presentes os 

requisitos da ação. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ 

A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

recairá sobre a possibilidade da cobrança de TACIN de empresa instalada 

no Estado de Mato Grosso para prestar serviços de natureza temporária. 

III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em 

debate, competirá a parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito. IV - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) 

Defiro apenas a produção de prova testemunhal requerida pela parte 

autora, por ser necessária para o julgamento da causa. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 

17h00min. b) As testemunhas das partes deverão ser arroladas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) Intimem-se, ainda, o 

Procurador do Estado e o advogados da parte autora. Cumpra-se. 

Rondonópolis, sábado, 13 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007560-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GV HOLDING SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-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 RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1007560-57.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: GV HOLDING SA EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTO. GV HOLDING S.A formulou pedido de 

cumprimento de sentença em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando receber o valor de R$ 14.399,83 (quatorze mil, trezentos e 

noventa e nove reais e oitenta e três centavos) a título de honorários 

advocatícios sucumbenciais. O ESTADO DE MATO GROSSO impugnou o 

pedido, alegando excesso de execução, “pois para os débitos da Fazenda 

Pública, há regra própria, já que a partir da modulação dos efeitos da ADI 

4357, deixa-se de aplicar a TR no dia 26.3.2015, a partir de quando o 

IPCA-E/IBGE passa a ser o seu substituto. E, utilizando-se esse critério, o 

cálculo correto apresenta diversidade de valores, apontando um valor final 

de R$ 215.309,22, o que indica que a verba honorária de 6% fica em R$ 

12.918,55”. O contador judicial apurou o débito e indicou como correto o 

valor de R$ 11.720,66, posição de 25.11.2019. Intimadas, as partes 

concordaram com os cálculos da contadoria judicial. É o relatório. Decido. 

Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao executado quanto 

ao alegado excesso de execução no cálculo da exequente (R$ 

14.399,83), tanto é que a parte autora concordou com o cálculo 

apresentado pela contadora judicial, no importe de R$ 11.720,66. Assim, 

há de se reconhecer o excesso no cálculo da exequente, conforme se 

infere do cotejo dos cálculos apresentados nos autos, o que impõe a 

procedência da impugnação. Com essas considerações, julgo 

PROCEDENTE a impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, para reconhecer o excesso no cálculo da exequente, e 

HOMOLOGAR o cálculo apresentado pela contadora judicial no valor de R$ 

11.720,66 (onze mil, setecentos e vinte reais e sessenta e seis centavos), 

a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID 26461942). Pelo 

princípio da causalidade, condeno GV HOLDING S.A ao pagamento de 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o excesso de execução 

(R$ 14.399,83 – R$ 11.720,66 = R$ 2.679,17) para o Procurador do 

Estado, consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, e § 7º, todos do Código de 

Processo Civil. No entanto, o valor dos honorários deverá ser reduzido 

pela metade, na forma do artigo 90, § 4º, do CPC, tendo em vista que a 

exequente concordou com o cálculo. 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 60 (sessenta) dias, a contar do seu 

recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia de depósito na conta 

j u d i c i a l  v i n c u l a d a  a o  p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento). O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento. DIANTE DA CARÊNCIA DE 

SERVIDORES NA SECRETARIA E PARA AGILIZAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÕES JUDICIAIS, SERVIRÁ O PRESENTE COMO OFÍCIO AO 

DEPARTAMENTO DA SECRETARIA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 20 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007067-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - SP242278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

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 executado ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 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. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, de tantos bens quanto 

bastem para satisfação da obrigação. Cumpra-se. Rondonópolis, data do 
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sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008667-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SANTANA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO Nº 

1004437-51.2018.8.11.0003 VISTO. ASPROCON ENGENHARIA LTDA 

ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito por ausência de fato 

gerador, com pedido de tutela antecipada de sustação de protesto em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em síntese, que exerce 

atividade comercial no ramo de Engenharia e Construção Civil, estando 

sediada na cidade de Sorocaba/SP, há mais de 20 anos, e que, na data de 

29/05/2018, foi surpreendida com a informação de que constava um título 

protestado no 4º Tabelionato de Notas e Privativo do Protesto de Títulos de 

Rondonópolis/MT. Alegou que tal protesto originou-se da CDA Nº 

2017494872, apresentada para protesto em 08/05/2018, vencida no dia 

04/05/2018, no valor de R$ 11.191,01 (onze mil, cento e noventa e um 

reais e um centavo), decorrente de “suposta” infração administrativa, 

porque a autora deixou de recolher a TAXA DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO – TACIN nos exercícios de 2012; 2013; 2014 e 2015, cuja taxa 

está prevista no artigo 103-A da Lei nº 4547/82, com redações atribuídas 

pela Lei n. 9067/98 e Lei n. 9377/10, e § 5º do Art. 11 do decreto nº 

2063/09. Asseverou que o crédito é inexigível por ausência de fato 

gerador, uma vez que não está sediada no Município de Rondonópolis/MT 

e, portanto, não pode ser tributada com fulcro na referida Lei, específica 

para empresas sediadas no Estado do Mato Grosso. Disse, ainda, que, na 

qualidade de prestadora de serviços no ramo de construção civil, no ano 

de 2010, foi contratada pela empresa Cervejaria Petrópolis do Centro 

Oeste Ltda, para executar serviços de Reforma e Ampliação da empresa, 

e para tanto, fez-se necessário promover a abertura da inscrição Estadual 

nesse Estado do Mato Grosso de um canteiro de obra, a qual foi cessada 

em novembro de 2010. Informou que apresentou impugnação a Notificação 

de Lançamento da TACIN (procedimento administrativo n. 5024557, de 

14/07/2011), a qual foi julgada procedente, tendo sido determinado a 

exclusão do valor cobrado referente à TACIN no exercício de 2011. 

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para suspender os 

efeitos do protesto, até decisão final desta ação. Ao final, requereu seja 

declarada a inexigibilidade da CDA 2017494872, com a sustação definitiva 

do protesto e a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

indenização por dano moral a ser fixado pelo juízo. Deferiu-se a tutela 

provisória de urgência para suspender os efeitos do protesto da Certidão 

de Dívida Ativa nº 2017494872 perante o 4º Tabelionato de Notas e 

Privativo de Protesto de Títulos desta Comarca. Citado, o ESTADO DE 

MATO GROSSO defendeu a constitucionalidade da taxa de segurança 

contra incêndios, em face de sua natureza de contraprestação de serviço 

essencial, bem como sua adequação à especificidade e divisibilidade. 

Alegou que o posicionamento do fisco estadual é no sentido de ser 

indispensável a baixa definitiva da inscrição estadual para tal isenção, 

posto que, enquanto apenas suspensa, as obrigações acessórias 

permanecem vigentes. Sustentou, ainda, que o lançamento e o protesto, 

ao contrário do que argui a autora, ocorreram no exercício regular de 

direito e são absolutamente legais, não se amoldando à condição ilícita, 

antissocial, ou abusiva, antes pelo contrário, deriva da própria condição 

vinculante da legalidade. Na fase de especificação de provas, a parte 

autora protestou pela produção de prova oral em audiência. O réu 

informou que não deseja produzir provas em audiência. Em decisão 

saneadora deferiu-se a produção de prova testemunhal. Foi ouvida, por 

meio de carta precatória, a testemunha WALDERI PEREIRA BRAGA, 

indicada pela parte autora. As partes apresentaram alegações finais. É o 

relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostram suficientes para o seu deslinde. O conteúdo dos documentos 

juntados aos autos e sua ordem cronológica comprovam a irregularidade 

da inscrição na dívida ativa e do registro de protesto realizado em 

desfavor da empresa. Com efeito, a autuação da autora se deu em razão 

da ausência de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio - 

TACIN, nos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, conforme se 

depreende do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal nº 1672299 

(Id. 13738982, p. 1), tendo sido tal débito objeto de protesto na data de 

08/05/2018. Da análise dos autos, verifica-se que a empresa autora iniciou 

sua atividade no Estado de Mato Grosso em 23/03/2010, quando 

providenciou a abertura de inscrição Estadual, especificamente para um 

canteiro de obras, a fim de executar as obras de adequação da cervejaria 

Petrópolis, e que a referida inscrição venceu sem renovação em 

23/10/2010. Extrai-se que a demandante foi notificada do lançamento da 

TACIN, atinente ao exercício de 2011, oportunidade em que apresentou 

impugnação no procedimento administrativo n. 5024557, tendo sido julgado 

procedente a impugnação, conforme trecho do parecer da Secretaria de 

Estado de Fazenda a seguir transcrito: “Ante o exposto, a impugnação é 

procedente. O contribuinte está com razão, não possui domicílio tributário 

em Mato Grosso e a Inscrição Estadual de Canteiro de Obras venceu sem 

renovação em 23/10/210. Valor inicial de R$ 417,84 excluído, por ser 

indevido” (Id. 13738999, p. 3). Como se vê, o próprio requerido 

reconheceu que não houve fato gerador para a cobrança da Taxa de 

Segurança Contra Incêndio da empresa requerente, no ano de 2011, por 

não possuir domicílio tributário em Mato Grosso. Ressalta-se que, em 

14/12/2011, foi realizada a baixa da inscrição estadual da empresa 

ASPROCON ENGENHARIA LTDA (id. 13739525), o que leva a crer que não 

exerceu nenhuma atividade neste Estado depois da referida data. Dessa 

forma, os elementos constantes nos autos demonstram que não ocorreu 

fato gerador do TACIN nos anos de 2012 a 2015. O Decreto nº 2.063/2009 

assim preleciona sobre a matéria: “Art. 7º A Taxa de Segurança Contra 

Incêndio (TACIN) tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial 

dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de 

Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de 

unidades imobiliárias, ocupadas ou não. Parágrafo único. Considera-se 

unidade imobiliária qualquer espécie de edificação, instalação ou local de 

risco, cujas descrições seguem as previstas na Tabela 1 da Lei nº 8.399, 

de 22 de dezembro de 2005, ou outra que venha a substituí-la. Art. 8º 

Contribuinte da TACIN é a pessoa física ou jurídica que utilize, de forma 

efetiva ou potencial, os serviços de prevenção, combate e extinção de 

incêndios. Art. 9º A TACIN será devida por todos os contribuintes 

estabelecidos nos municípios que possuem Unidade de Bombeiro Militar 

(UBM)”. As taxas têm como fato gerador o exercício do poder de polícia ou 

a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Destarte, 

se a empresa executada encerrou suas atividades em 10/2010, como de 

fato encerrou, não poderia ela ter usufruído dos serviços públicos nem ter 

se submetido ao exercício do poder de polícia da administração pública 

posteriormente. Por isso não ocorreu a hipótese de incidência do tributo. 

DANO MORAL. A autora pleiteia, ainda, indenização por abalos 

extrapatrimoniais em decorrência dos efeitos do protesto que sofreu 

decorrente da inscrição indevida do crédito tributário. O artigo 37, § 6º da 

Constituição Federal, demonstra que o Brasil adota a responsabilidade 

patrimonial objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco 

Administrativo, pela qual há responsabilização independentemente da 

existência de culpa, afastado o dever de indenizar quando há culpa 

exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de 

terceiro. Tem-se assim, à luz de tais digressões que, havendo dano e 

nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, 

desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo 

particular e o ato, omissivo ou comissivo, praticado pelos agentes da 

pessoa jurídica de direito público. Nessa ótica, sendo caso de 
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responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume a demonstrar o 

comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade 

ligando este àquele. À administração resta demonstrar se a vítima 

concorreu, com culpa ou dolo, para o evento, não provando, responde 

civilmente pelos danos provocados por seus agentes. Como já 

mencionado acima, diante do conjunto probatório constante dos autos, 

entendo que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta 

atribuída ao Estado de Mato Grosso e os danos que foram causados a 

autora, uma vez que com o encerramento das atividades no estado de 

Mato Grosso, seguido da baixa na inscrição estadual, a parte autora 

estava desobrigada ao pagamento da TACIN e, mesmo assim, foi inscrito 

em dívida ativa pelo Estado, bem como seu nome foi protestado. Na 

espécie, previamente, deveria a Fazenda Pública se certificar acerca da 

baixa da inscrição estadual em 12/2011, a fim de assegurar sobre a 

necessidade de inscrição da autora em dívida ativa e do registro de 

protesto, mostrando-se negligente a conduta do ente público. Assim, em 

decorrência dessa conduta lesiva, configurou-se o dano, fazendo nascer 

o dever de indenizar. Registro que na espécie, a conduta do demandado 

está longe de configurar mero dissabor, já que os danos morais, ao caso, 

tem-se por presunção, in re ipsa (a coisa fala por si só). Logo, cabe ao 

Estado indenizar a parte autora pelo prejuízo moral advindo desse ato. 

Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE IPTU – 

PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO 

– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO PRESUMIDO – DEVER DE 

INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO. 1. O Município responde civilmente 

pelo erro cometido em face do protesto de certidão de dívida ativa de IPTU 

indevidamente lavrado, considerando a insubsistência do registro como 

prestador de serviço. 2. Configurado o ato ilícito, nasce para o 

responsável o dever de indenizar os danos dele decorrentes, constituindo 

entendimento consolidado na jurisprudência pátria que os danos morais 

resultantes de protesto indevido de título são presumidos. 3. Apelo 

desprovido. (TJMT - Ap 31667/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, 

Publicado no DJE 04/03/2015). DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

Reconhecido o dano e o dever de reparar, cabe analisar o montante 

arbitrado a título de reparação por abalos extrapatrimoniais. Inexistindo 

outra forma de determinação que não o arbitramento, o montante a 

indenizar o prejuízo fica a critério do julgador, observadas a prudência, a 

equidade na atribuição do valor, a moderação, as condições da parte ré 

em suportar o encargo e a não-aceitação do dano como fonte de ganho 

injustificado, atentando-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade. 

Destarte, atento às circunstâncias de fato e de direito elencadas no 

processo, e acima ressaltadas, observando os critérios comumente 

manejados pelo Tribunal de Justiça deste Estado (APELAÇÃO / REEXAME 

NECESSÁRIO Nº 89772/2015), tenho que a importância de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) esteja adequada a compensar a autora pelo episódio 

objeto da presente demanda, sem representar ganho injustificado ou 

penalidade excessiva. Com essas considerações, confirmo a decisão que 

suspendeu, em sede tutela antecipada, a exigibilidade do crédito tributário 

e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados por ASPROCON 

ENGENHARIA LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim 

de declarar a nulidade do crédito tributário referente à CDA 2017494872, 

no valor de R$ 11.191,01 e determinar o cancelamento do protesto levado 

a efeito no 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de 

Rondonópolis-MT, em 11/05/2018, sob o protocolo nº 1084854, bem como 

a exclusão do nome da autora da SERASA e demais cadastros de 

restrição e proteção ao crédito, no que diz respeito a dívida mencionada 

nesta ação. Condeno, ainda, o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento 

de indenização por dano moral em favor do autor, no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos 

juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso 

(11/05/2018 – data do protesto), por se tratar de relação extracontratual, a 

teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Oficie-se ao 4º Tabelionato de 

Notas e protestos de Rondonópolis. Isento o Réu das custas processuais, 

nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. Condeno o requerido 

ao pagamento das despesas processuais custeadas pelo o autor e os 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

proveito econômico obtido pelo autor (R$ 31.191,01), consistente na soma 

do valor declarado inexistente (R$ 11.191,01) e a indenização 

estabelecida (R$ 20.000,00), consoante dispõe o artigo 85, §3º, I, do 

Código de Processo Civil. Esta sentença não está sujeita a reexame 

necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido 

na causa não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 

3º, II, do CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, 08 de janeiro de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000621-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE REITER PILZ (EMBARGANTE)

MAURO LUIS PILZ (EMBARGANTE)

FRIGORIFICO MERCOSUL S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS ROBERTO WENTZ OAB - RS49387 (ADVOGADO(A))

MAURICIO BRANDELLI PERUZZO OAB - RS74939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EMBARGADO)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR.MAURICIO BRANDELLI 

PERUZZO E JONAS ROBERTO WENTZ, PARA QUERENDO APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007560-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GV HOLDING SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

Certifico para os devidos fins, que nesta data juntei o comprovante de 

encaminhamento da elaboração dos cálculos RPV.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001581-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IONE THEREZINHA PERETTI ORSSATTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HENRIQUE PEREIRA FARIA OAB - SC42491 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EMBARGADO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR. VITOR HENRIQUE 

PEREIRA FARIA, OAB/SC 42.491, PARA QUERENDO APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001343-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA (REQUERENTE)

THAYNA LORRAINE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Certifico para os devidos fins que na data de hoje, encaminhei o ofício nº 

05/2020 solicitando a devolução da Carta Precatória devidamente 

cumprida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008994-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO SERV DA SAUDE E MEIO AMB DO EST MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Certifico para os devidos fins, que na data de hoje encaminhei via AR o 

Oficio nº 11/2020 solicitando as devidas providências.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1007349-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO VIEIRA SOUZA (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte autora para informar, no prazo de 10 (dez) dias, 

o correto CPF da requerida, pois o CPF declinado na petição inicial como 

sendo da requerida (032.695.841-05) pertence à pessoa diversa (MARIA 

CONCEICAO VIEIRA SOUZA), conforme comprovante anexo. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735699 Nr: 15210-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente, advª. CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA, OAB/MT 15.471, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca do laudo pericial acostado aos autos .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 388721 Nr: 2377-11.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, EDMILSON 

FERNANDES DOS SANTOS, MARCIO REZENDE DE SOUZA, VICENTE 

FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958, ORIVALDO DIAS DE SOUZA - 

OAB:7790-A/MT, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 VISTO

 1. A respeito da petição de fls. 404, informo que o precatório já foi 

expedido (vide página 399 e 400).

 2. Quanto a RPV, informo a parte autora que ainda não foi expedido, pois 

a secretaria do TJMT ainda não atendeu o ofício de fls. 401.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799970 Nr: 14390-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - 

OAB:22248/O

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Libere-se para o perito o valor dos honorários periciais, mediante alvará 

eletrônico.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a petição e documentos de fls. (394/530).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785779 Nr: 8490-97.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, DISIOLI 

LUIZ PISSAIA, IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA, LUIZ AUGUSTO 

PISSAIA

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 VISTO.

Intime-se o advogado da parte executada (João Acassio Muniz 

Junior-OAB/MT n° 8872) para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias 

acerca da petição de fls. (112/113).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734121 Nr: 13982-41.2013.811.0003

 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: ANA CLAUDIA RUEDA 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:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ANA CLAUDIA 

RUEDA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível 

Médio 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. 211/213). A parte 

autora discordou do laudo apresentado e requereu a realização de nova 

perícia (fls. 216/219). O Estado de Mato Grosso, por sua vez, concordou 

com o laudo elaborado pelo perito contábil, razão pela qual requereu sua 

homologação, com a extinção da ação (fls. 220/221). É o relatório. Decido. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A decisão monocrática reduziu os 

honorários advocatícios para o valor de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais) 

(fls. 99). 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734917 Nr: 14630-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL DE SOUZA SANTOS

 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:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MANOEL DE 

SOUZA SANTOS 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 
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Aparecido Alves Pinto, este apresentou o laudo pericial conclusivo pela 

ausência de defasagem salarial (fls. 493/495). A parte autora discordou 

do laudo apresentado (fls. 498/501). O Estado de Mato Grosso, por sua 

vez, concordou com o laudo elaborado pelo perito contábil, razão pela qual 

requereu sua homologação, com a extinção da ação (fls. 502/503). É o 

relatório. Decido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O requerido foi 

condenado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) (fls. 43-v). 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739204 Nr: 1460-45.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE RAMIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da parte autora EDUARDO FRAGA FILHO, 

CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA, representando o polo ativo 

representando o polo ativo;, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca da despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 924755 Nr: 3087-11.2019.811.0003

 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: LUIZ FABIANO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo procedente o pedido formulado nos 

embargos de terceiros apresentados por LUIZ FABIANO RIBEIRO em face 

da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento 

no artigo 487, I do Código de Processo Civil.Desconstituo a penhora 

veículo Hyundai/HB20 1.0m, placas OBH8150, registrado em nome de 

CLAUDETE JANUZZI RIBEIRO, levada a efeito no processo de execução 

fiscal nº 387734, página 135. Após o trânsito em julgado desta decisão, 

retire-se a constrição do referido veículo no sistema RENAJUD.Condeno o 

autor/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do 

Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações 

decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da 

parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a 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 (artigo 98, § 3º do Código de Processo 

Civil).Junte-se cópia desta sentença na execução fiscal n.º 

387734.P.R.I.C. Rondonópolis, 27 de janeiro de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 909638 Nr: 8099-40.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE JANUZZI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE CAROLINE ROESLER - 

OAB:23935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados nos embargos à execução ajuizados por CLAUDETE JANUZZI 

RIBEIRO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a 

autora/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do 

Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as obrigações 

decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da 

parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a 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 (artigo 98, § 3º do Código de Processo 

Civil).Junte-se cópia desta sentença na execução fiscal n.º 

387734.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 26 de janeiro de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812507 Nr: 309-73.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TANIA DOS SANTOS NOGUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813/0

 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, segunda-feira, 27 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805772 Nr: 16610-32.2015.811.0003

 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: SEBASTIANA SIQUEIRA CAVALHEIRO

 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:

 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, segunda-feira, 27 de janeiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801625 Nr: 15033-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A sentença fixou os honorários 
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advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (fls. 189-v). 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 

f a s e  e x e c u t i v a .  N e s s e  s e n t i d o : 

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a 

necessidade de realização de prova pericial com apresentação de 

quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de 

fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são 

devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para 

apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que 

será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 

22/03/2018) DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o 

processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. 

Após, encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C. Rondonópolis, 

segunda-feira, 27 de janeiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 930639 Nr: 5017-64.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados nos embargos à execução ajuizados por SONIA ELIZABETH 

BARROS DA SILVA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora/embargante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a 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 (artigo 98, § 3º do Código de 

Processo Civil).Junte-se cópia desta sentença na execução fiscal n.º 

793708.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 26 de janeiro de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734754 Nr: 14504-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDREIA MENDES DE SOUZA, JOSIVANI DOS SANTOS 

PAES ARAUJO, MARILUZA DA SILVA PAULINO, ZANITA PEREIRA DE 

SOUZA, MARIA DAS NEVES SOUZA, MARIZETE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requerente, advº(ª) ÁLVARO LUIS 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - OAB/MT:7666-0, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do laudo pericial acostado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753769 Nr: 9694-16.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE LIMA ME, FRANCISCO 

JOSE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - 

OAB:/PR/93133, WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - OAB:OAB/PR 93.133

 Intimar o patrono da parte requerida, advº WAGNER NOGUEIRA DE LIMA , 

OAB/PR 93.133, tomar ciência da restrição judicial recaída sobre veículo, 

MARCA/MODELO REB/ BUENO TR CARGA MOR 1-PLACA JZT 2755, de 

propriedade da parte executada Francisco José de Lima-ME, via sistema 

RENAJUD , e querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823299 Nr: 4069-30.2016.811.0003

 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: LUIS MEIRELES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, IMPRO 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13.801/MT, MARCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Intimar os(as patronos(as) da parte requerente, advº(ª) MANOELLA 

LEANDRO CURTY DA CUNHA - OAB:13.801/MT, e MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:4410/MT, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial acostado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801410 Nr: 14928-42.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G3 SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME, 

SILAS PEREIRA DOS SANTOS POLVERE, EMERSON LEANDRO 

GREGORIO, FABIANA NUNES PEREIRA DOS SANTOS, CIRSON PEREIRA 

DA SILVA

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA LUIZA GREGORIO - 

OAB:OAB/MT 19-388, LUCINEIDE FELIX DIAS - OAB:25226

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requeida, advº(ª) ERIKA LUIZA 

GREGORIO, OAB/MT 19388, para tomar ciência dos valores 

desbloqueados, das contas das partes excecutadas Emerson Lendro 

Gregorio e Cirson Pereria da Silva .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834404 Nr: 6902-21.2016.811.0003

 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: MARLI DESSBESELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte requerente, advº PAULO CESAR DE OLIVEIRA 

– OAB/MT 16686-O, para manifestar-se no prazo legal acerca da certidão 

de decuso de prazo, e requerer o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 445568 Nr: 750-30.2011.811.0003

 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: WILSON VIEIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para indicar o CNPJ do INSS , a fim de permitir o 

sequestro do valor da rpv.

Desde já informo ao exequente que este juízo não tem conseguido 

bloquear valores nas contas do INSS , via sistema BACENJUD.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799970 Nr: 14390-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CAMPOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - 

OAB:22248/O, ROBERTA SILVA BEZERRA - OAB:19829/OAB-MT, 

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - OAB:19829

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES, 

representando o polo ativo, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a petição e documentos de fls. (394/530).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785779 Nr: 8490-97.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, DISIOLI 

LUIZ PISSAIA, IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA, LUIZ AUGUSTO 

PISSAIA

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Intimação ao advogado da parte executada - Drº João Acassio Muniz 

Junior-OAB/MT n° 8872, para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias 

acerca da petição de fls. (112/113).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 433724 Nr: 2390-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA, ÂNGELA 

AUGUSTIN DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/7074, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:MT/1823 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ROESLER 

BARUFALDI - OAB:55179, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - 

OAB:11624-A/MT, LUÍS FERNANDO BARUFALDI - OAB:OAB/RS 65.309

 Dessa forma, considerando que a sentença foi bem clara ao condenar os 

executados no pagamento das custas processuais e decorrido o prazo 

legal que a lei disponibiliza para manifestação de inconformidade com a 

decisão judicial, opera-se a coisa julgada com preclusão da possibilidade 

de modificação do decidido, motivo pelo qual, indefiro o pedido. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito e Diretor do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876761 Nr: 9117-33.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:/MT 11230-B

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requerente, advº(ª) VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA, OAB/MT11.230-B, para tomar ciência do bloqueio de dinheiro, via 

BACENJUD e no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se na forma do § 3º, 

do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001701-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI TAMARA ALMEIDA CRISTOVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1001701-60.2018.8.11.0003. VISTO. JOCELI TAMARA 

ALMEIDA CRISTOVAM opôs embargos de declaração, alegando que a 

decisão de Id. 28072321 é contraditória e obscura, pois resolve suposto 

conflito de competência relativo a matéria ambiental, embora não tenha 

sido suscitado nenhum conflito neste processo. Ressaltou que “caso seja 

identificado o equivoco, que sejam tomadas as providencias com o fim de 

sanar o erro formal e material no feito, mas caso não o seja que seja 

corrigido os termos da decisão colocando em ordem os dados corretos, 

na sua parte final, quando induz o entendimento de que se trata de multa 

aplicada pelo INDEA, quando na realidade trata-se de multa aplicada pela 

SEMA-MT, e onde menciona ação de Execução Fiscal do Estado de Mato 

Grosso em face de terceira pessoa estranha ao feito, mencionando o 

nome de Maria Dolores Pistori, quando a parte Autora é JOCELI TAMARA 

ALMEIDA CRISTOVAM”. Ao final, requereu seja estendido o entendimento 

exarado no Conflito de Competência n. 1011042-56.2017.8.11.0000, da 

Relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para este 

feito, remetendo-o para a Vara Especializada de Meio Ambiente do Estado 

de Mato Grosso, com os devidos apontamentos em razão da competência 

material (Direito Ambiental) (Id. 28268985). É o relatório. Decido. Conheço 

do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. 

Quanto aos seus fundamentos, anoto que não assiste razão à 

embargante. A decisão embargada reconheceu a competência da “Vara 

Especializada do Meio Ambiente” para processar e julgar este feito, haja 

vista que o seu objeto de discussão tem relação com o meio ambiente, e 

não resolveu nenhum conflito de competência, como alegado pela 

embargante. No caso, em razão da competência material fixada, foi 

determinada a remessa dos autos para 3ª Vara Cível de Rondonópolis, 

que é a Vara competente nesta Comarca para processar e julgar 

privativamente os feitos do meio ambiente. O entendimento pacificado no 

julgamento do Conflito de Competência nº 1011042-56.2017.8.11.0000, de 

relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, apenas foi 

citado na decisão embargada como fundamento, tendo sido, inclusive, 

transcrito entre aspas duplas. Assim, não há nenhuma contradição ou 

obscuridade na decisão de Id. 28072321. Dessa forma, convenço-me de 

que não há na decisão embargada nenhuma ofensa ao artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil. Com essas considerações, rejeito os embargos 

de declaração apresentados por JOCELI TAMARA ALMEIDA CRISTOVAM. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Edital Citação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do processo:

Processo: 1000965-42.2018.8.11.0003 (PJE);

 Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

2.185,39;

 Partes do processo:

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 Parte Ré: EXECUTADO: LEIDIENE LIMA SANTOS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

 EXECUTADO: LEIDIENE LIMA SANTOS, portador(a) do CPF/CNPJ de 

006.379.271-09, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima qualificada 

decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS DE 

2013,2014,2015 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 258565/2017.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 28 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Edital Intimação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Processo Nº 1009565-86.2017.8.11.0003 (PJE) ;

Valor causa: R$ 15.465,47; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

Parte Ré: EXECUTADO: ADAO NUNIS.

 Pessoa(s) a ser(em) Intimadas(s)

EXECUTADOS: 01) ADAO NUNIS, CPF 109.981.361-15, endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da decisão id. 23642598, para, 

no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, uma vez que houve 

bloqueio de dinheiro em sua conta bancária via BACENJUD, sob pena de 

converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no 

prazo legal, oferecer embargos .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ZENILSON FERREIRA 

COIMBRA, digitei. Rondonópolis - MT, 28 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Processo Nº 1006718-14.2017.8.11.0003 (PJE) ;

Valor causa: R$ 5.757,20 ; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

Parte Ré: EXECUTADO: WALTER BEZERRA DA SILVA.

 Pessoa(s) a ser(em) Intimadas(s)

EXECUTADOS: 01) WALTER BEZERRA DA SILVA, CPF 726.225.048-53, 

endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da decisão id. 23642593, para, 

no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, uma vez que houve 

bloqueio de dinheiro em sua conta bancária via BACENJUD, sob pena de 

converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no 

prazo legal, oferecer embargos .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ZENILSON FERREIRA 

COIMBRA, digitei. Rondonópolis - MT, 28 de janeiro de 2020.

Débora Yanez Pereira Cláudio - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000826-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

SENTENÇA. Vistos etc. Trata-se de embargos à execução opostos por 

BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

sustentando, em síntese, que o crédito cobrado na execução fiscal 

(Nº1011892-33.2019.8.11.0003) se trata de cobrança indevida. Em face 

ao exposto, pugna pela nulidade da execução supracitada, bem como a 

suspensão da exigibilidade do crédito exequendo vez que este foi 

garantido em juízo. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 

Fundamento. Decido. Em consulta ao sistema PJE pude verificar que o 

autor demandou outra ação idêntica a esta, repetindo-se à causa de pedir 

e pedido. Conforme se verifica nos autos do processo n.º 

1000814-08.2020.8.11.0003, o autor busca a nulidade da execução e a 

suspensão da exigibilidade do crédito. A presente ação também possui a 

mesma causa de pedir e pedido, sendo inclusive idênticas as petições de 

ambos os processos, indicando mero erro de distribuição. Em casos 

assim, o ordenamento processual impõe a extinção do feito como solução, 

consoante dispõe o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o 

que faço, passando a JULGAR O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, em razão da litispendência vislumbrada. Sem custas e honorários 

advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007635-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A (EMBARGANTE)

MARIA TERESA BALLESTA LOPEZ (EMBARGANTE)

CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA (EMBARGANTE)

CYMI HOLDING S.A. (EMBARGANTE)

DANIEL AGUSTIN BILAT (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DUARTE DO AMARAL LISBOA OAB - RJ199554 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EMBARGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos à execução opostos por CATXERE 

TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, CYMI HOLDING S.A, CYMI DO BRASIL 

– PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, MARIA TERESA BALESTA LOPEZ e 

DANIEL AGUSTIN BILAT, em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

sustentando, em síntese, a ocorrência do instituto da prescrição, a 

ausência de responsabilidade dos sócios no presente caso, bem como a 

nulidade da CDA, por não preencher, em tese, os requisitos legais. No 

caso, trata-se de execução fiscal promovida em razão da ausência do 
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recolhimento do ICMS no prazo legal. Os embargantes argumentam acerca 

da indevida inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, uma vez que 

o Estado não comprovara que os gestores tenham agido com excesso de 

poderes. Afirmam, ainda, que não é caso de dissolução irregular da 

pessoa jurídica, uma vez que a citação ocorrera sem vícios, o que afasta 

a responsabilidade subsidiária dos sócios, não havendo, em tese, motivos 

para a inclusão destes na exordial de execução. Em sua peça exordial, 

assevera que estaria consumada a prescrição, pois a constituição 

definitiva do crédito tributário se deu com a declaração do contribuinte 

reconhecendo o débito fiscal, independendo de qualquer providência por 

parte do fisco. Quanto à nulidade da CDA, destacou que não foi 

especificado o fato originário e a natureza do crédito, tampouco indicou o 

número do livro e de folhas em que foi inscrita a dívida. Garantida a 

execução, este juízo atribuiu efeitos suspensivos aos embargos em 

decisão de ID n.º 15452665, bem como determinou a citação do 

embargado para impugnação no prazo legal. O embargado, por sua vez, 

esclareceu em sua defesa (ID n.º 15665683) que se trata de tributo cujo 

lançamento deve ocorrer, via de regra, por homologação, todavia, 

considerando a natureza da infração que deu origem ao crédito tributário, 

qual seja a falta de recolhimento, deve o prazo decadencial começar a 

partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ser efetuado o 

lançamento. Assim, aduz que o fato gerador ocorrera no exercício de 

2011 e a constituição definitiva do crédito se deu em 09/09/2014, 

conforme CDA, data que começou a correr o prazo prescricional, sendo a 

ação de execução fiscal ajuizada em 2016, razão pela qual, em tese, não 

fora consumada a prescrição, tampouco a decadência. Desse modo, 

destacou que a ação de execução fiscal fora ajuizada no exercício de 

2016 e, portanto, dentro do prazo legal, bem como argumentou a respeito 

de sua presunção de certeza e liquidez, não havendo nos autos qualquer 

elemento para desconstituí-la. No mais, discorreu acerca da 

responsabilidade solidária dos sócios, conforme previsão dos artigos 124 

e 135 do CTN, o que autoriza o redirecionamento da CDA. Vieram-me 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Destaco que estão 

presentes na espécie os requisitos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, visto que desnecessária a produção de outras provas, 

razão pela qual é pertinente o julgamento antecipado da lide. Trata-se de 

embargos à execução distribuídos por dependência à execução fiscal de 

autos n.º 1002151-71.2016.8.11.0003, proposta em 16/08/2016, em 

decorrência da falta de recolhimento do ICMS estimativa por operação, 

com fato gerador no exercício de 2011, conforme CDA n.º 20166719. O 

embargante requer seja declarada extinta a execução fiscal em razão da 

ocorrência do instituto da prescrição, da nulidade da CDA pela ausência 

de seus pressupostos legais e, eventualmente, que seja determinada a 

exclusão dos embargantes Daniel Agustin Billat e Maria Teresa Ballesta 

López do polo passivo da execução fiscal, uma vez que não comprovada 

a dissolução irregular da empresa ou a conduta com excesso de poderes 

quando do exercício de gestão desta. Logo, cinge a matéria a despeito de 

tributo cujo lançamento deveria ocorrer por homologação. Contudo, diante 

o descumprimento da obrigação tributária principal, deve, pois, ser 

aplicado a regra insculpida no artigo 173, I, do CTN, in verbis: “O direito de 

a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) 

anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o 

lançamento poderia ter sido efetuado;” Diante de tais considerações, é 

certo que o prazo para constituir o crédito tributário teve início em 

01/01/2012, nos termos do dispositivo alhures. No caso, conforme consta 

na Certidão de Dívida Ativa n.º 20166719, a data da constituição definitiva 

do crédito tributário fora 09/09/2014, superado, portanto, o prazo 

decadencial. No que diz respeito ao prazo para a Fazenda Pública propor 

a ação de execução fiscal, preleciona o artigo 174 do Código Tributário 

Nacional que este inicia sua contagem a partir da constituição definitiva do 

crédito. Senão vejamos: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva.” Desse modo, tendo em vista propositura da ação de execução 

fiscal em 16/08/2016 (autos n.º 1002151-71.2016.8.11.0003, ID 1675221), 

não há que se falar em prescrição, pois transcorridos menos de 02 (dois) 

anos desde a constituição definitiva do crédito tributário (09/09/2014), 

mormente pela certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa, 

não havendo qualquer prova em sentido contrário. No mais, fundamentou 

no sentido de que a declaração do contribuinte tem o condão de constituir 

o crédito tributário, o que não é verdade, fazendo os embargantes 

confusão entre o cumprimento da obrigação acessória (emitir a 

declaração) e o lançamento propriamente dito. A declaração do 

contribuinte, com o seu pagamento integral ou incompleto, é a primeira 

fase do processo de lançamento por homologação e apenas inaugura o 

prazo para homologação da declaração por parte do fisco (05 anos), 

segunda e última parte do lançamento por homologação. De modo que a 

partir da homologação pelo fisco iniciará a contagem do prazo 

prescricional, também de 05 (cinco) anos. Caso neste primeiro período de 

05 (cinco) anos não haja a expressa homologação por parte do fisco 

quanto ao pagamento feito pelo contribuinte ocorre o que se entende por 

homologação tácita da declaração, iniciando-se a contagem do prazo 

prescricional no 5º aniversário de pagamento antecipado do tributo. No 

caso, como não houve o pagamento do imposto, o início da contagem do 

prazo decadencial passa a ser não a data do vencimento da obrigação, 

mas no 1º dia útil do exercício financeiro seguinte a ocorrência do fato 

gerador, onde o fisco poderia ter efetuado o lançamento do tributo. Assim, 

tendo o fato gerador ocorrido em 2011 e o tributo não tendo sido pago, o 

marco temporal da decadência se iniciou no dia 1º de janeiro de 2012, de 

modo que poderia o fisco lançar o tributo até o dia 31 de dezembro de 

2016, e então se iniciaria a contagem do prazo prescricional. O fisco 

efetuou a constituição definitiva do tributo (homologação da declaração) 

no dia 09 de setembro de 2014, ou seja, pouco mais de dois anos após 

iniciado o seu prazo decadencial. A partir de tal data se iniciou a contagem 

do prazo prescricional, de modo que o fisco teria até o dia 08 de setembro 

de 2019 para executar o crédito tributário, tendo ele proposto a ação 

executiva no dia 16 de agosto 2016, ou seja, dentro do prazo que lhe é 

conferido pela lei, não há que se cogitar em prescrição do crédito 

tributário. Da nulidade da CDA. Analisando detidamente os autos, no 

tocante à ausência de requisito formal dos títulos, alega o embargante a 

nulidade dos documentos por ausência de menção aos dispositivos legais 

violados. A esse respeito, o Código Tributário Nacional estabelece quais 

são os requisitos do termo de inscrição de dívida ativa que devem constar 

na certidão, in verbis: Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, 

autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o 

nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, 

sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a 

quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a 

origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição 

da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, 

o número do processo administrativo de que se originar o crédito. 

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a 

indicação do livro e da folha da inscrição. No mesmo sentido, dispõe o art. 

2º, §5º da Lei nº 6.830/80: Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda 

Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 

17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas 

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)§ 

5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do 

devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou 

residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o 

termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos 

previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal 

ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida 

sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e 

o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no 

Registro de Dívida Ativa; VI - o número do processo administrativo ou do 

auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Com efeito, 

percebe-se que consta nas CDAs a origem, a natureza e o fundamento 

legal das dívidas – não pagamento de imposto -, assim como o número do 

Processo Administrativo. No que se refere a ausência de indicação do 

livro e das folhas em que foi feita a inscrição da dívida ativa, tal ausência 

não acarreta em nulidade do título executivo, trata-se de mero vício formal 

incapaz de cercear quaisquer direitos de defesa dos devedores, podendo 

tal vício ser solucionado no curso da ação de ofício pelo exequente ou 

pelo magistrado, sem que torne nula a ação, neste sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. REQUISITOS. LIVRO 

E FOLHAS. É válida a CDA que, preenchendo os requisitos legais, permite 

a identificação de todos os aspectos do débito, inclusive da forma de 

cálculo dos consectários moratórios, ainda que não indique o livro e folha 

da inscrição da dívida, pois sua ausência constitui defeito formal de 

pequena monta, que não prejudica a defesa do executado nem 

compromete a validade do título executivo. (...) (TRF-4 - AG: 

50131253420194040000 5013125-34.2019.4.04.0000, Relator: RÔMULO 

PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 02/07/2019, SEGUNDA TURMA)”” 
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“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E DA FOLHA DA INSCRIÇÃO 

DA DÍVIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o 

art. 202, § único do CTN que "A certidão conterá, além dos requisitos 

deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição." Todavia, simples 

exame da CDA juntada por cópia a fl. 17/23 indica que a inscrição foi 

realizada no livro 40, a fl. 485, em 21.03.2014. 2. Ainda que assim não 

fosse, a omissão do dado não constitui vício formal capaz de invalidar o 

título ou obstruir a defesa do executado. Precedentes do STJ e desta 

Corte Regional. 3. A embargante apresentou defesa consistente, em 

extenso e minucioso arrazoado, de modo que não há qualquer indício de 

efetivo prejuízo ao amplo direito de defesa do contribuinte. 4. A CDA não 

padece de qualquer vício formal ou material, e, à ausência de prova 

inequívoca em sentido contrário a cargo do executado ou da 

demonstração de prejuízo, deve prevalecer a presunção de liquidez e 

certeza de que se reveste o título. 5. Apelação desprovida. (TRF-3 - AC: 

00031254720164036126 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO 

NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2017)” Observa-se que os 

executados demonstraram plena ciência da origem do débito, tanto que 

tecnicamente ingressou com a presente defesa, não apontando qualquer 

vício capaz de lhe ter gerado prejuízos. O direito brasileiro adota o 

princípio de que não haverá nulidade se não tiver havido prejuízo (pas de 

nullité sans grief ) para a parte. Não tendo os executados apontado 

porque foram lesados com a ausência de indicação do livro de inscrição 

da dívida e suas folhas, de rigor reconhecer que não houve nenhuma 

nulidade de defesa. Destarte, descabida a alegação de nulidade da 

Certidão de Dívida Ativa. Do não cabimento de redirecionamento da 

Execução Fiscal aos sócios da empresa. Por fim, sustenta que os sócios 

não devem ser responsabilizados pelos tributos da presente execução, 

pois se faz necessário demonstrar e comprovar a infringência da lei, 

contrato ou estatuto social por parte daquele que exerceu a função de 

administração ou gerência, conforme elencado no art. 135 do CTN. 

Cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, 

portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constam no título 

são considerados devedores responsáveis pelo tributo. Contudo, ficou 

assentada a tese através do julgamento do REsp 1101728/SP (1ª Seção, 

Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.3.2009) no sentido de que “a 

simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em 

tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, 

prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido 

com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao 

estatuto da empresa”. Via de consequência, considerando que a empresa 

fora regularmente citada nos autos da ação de execução 

supramencionada, não sendo o caso de dissolução irregular da empresa, 

haveria a necessidade de excesso de poderes dos gestores da empresa 

para justificar a inclusão dos sócios na ação executiva, segundo o que 

preceitua o artigo 135 do CTN. Assim, no que tange ao ônus probatório 

previsto no artigo 373, inciso II, caberia à parte embargada a exposição de 

provas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte 

reclamante, inobstante a presunção de veracidade e legitimidade dos atos 

da Administração, mormente não ser nenhum princípio absoluto. Por 

conseguinte, se de fato a parte reclamada obtinha provas acerca da 

incidência nas hipóteses do artigo 135 do CTN da parte embargante, o que 

justificaria o redirecionamento da ação de execução fiscal aos sócios da 

empresa, caberia a ele, então, carrear aos autos cópia do Processo 

Administrativo para comprovação de tal medida, o que não ocorrera no 

presente caso, incorrendo, pois, em preclusão a parte embargada neste 

sentido. Desse modo, é medida escorreita a exclusão dos sócios Daniel 

Agustin Billat e Maria Teresa Ballesta López do polo passivo da ação de 

execução fiscal, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal 

de Justiça supramencionada. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão posta na peça vestibular para reconhecer a 

ilegitimidade passiva dos sócios Daniel Agustin Billat e Maria Teresa 

Ballesta López no executivo fiscal, rejeitando todas as demais teses 

lançadas. Os embargantes CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, 

CYMI HOLDING S/A e CYMI DO BRASIL – PROJETOS E SERVICOS LTDA 

deverão arcar com 50% das custas processuais, haja vista que 

sucumbiram em metade dos pedidos, sendo a outra cota parte custeada 

pelo Estado de Mato Grosso, o qual é isento. Condeno os embargantes 

CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, CYMI HOLDING S/A e CYMI 

DO BRASIL – PROJETOS E SERVICOS LTDA ao pagamento de honorários 

sucumbenciais em favor do embargado, haja vista que sucumbiram em 

seus pedidos, arbitrando-o em 10% sobre o valor da causa (art. 86 do 

CPC). Igualmente, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa em favor do 

advogado dos embargantes Maria Teresa e Daniel Agustin, haja vista que 

o pleito de ilegitimidade destes executados foi acolhido, vindo o Estado a 

sucumbir no pedido (art. 86 do CPC). Traslade-se cópia da presente 

sentença para a execução fiscal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe, levantando-se o valor da 

garantia depositada nos autos em favor do exequente/embargado. P.R.I. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005452-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVES GONCALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por ES em desfavor 

do Município de Rondonópolis. Atribuiu à causa o valor de R$20,000.00 

(Vinte 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.” Ainda que o autor seja espólio, tendo em vista não estar 

mencionado no artigo 5º da Lei Federal 12.153/09 (Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública), destaca-se que o rol de tal artigo não 

possui caráter exaustivo, de modo que a jurisprudência vêm entendendo 

ser cabível que o espólio seja autor nos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, nesse sentido decisão recentíssima do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA PROPOSTA PELO ESPÓLIO, CONTRA O MUNICÍPIO - JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA FIGURAR 

COMO PARTE - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 

DESTE TRIBUNAL - ENUNCIADO 148 DO FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS 

ESPECIAIS - FACULDADE DA PARTE AUTORA - AFASTAMENTO - 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. O art. 5º da Lei Federal 12.153/09, ao tratar 

da legitimidade ativa para as demandas que lhe são submetidas, não impõe 

qualquer restrição quanto à possibilidade do espólio figurar como autor na 

demanda, o que encontra lastro na jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, bem como no enunciado 148 

do FONAJE, sendo certo, ademais, que, diferentemente do Juizado 

Especial regido pela Lei Federal 9.099/95, a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública é absoluta, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei 

Federal 12.153/09, não se tratando, portanto, de opção facultada à parte 

autora. Não provido. (TJ-MG - AI: 10000191013713001 MG, Relator: 

Judimar Biber, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 

14/01/2020) Verifica-se mesmo entendimento de precedente vindo do 

Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA. POLO ATIVO. ESPÓLIO. LEI Nº 10.259/2001. ROL 

EXEMPLIFICATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. I - A 

hipótese em questão diz respeito a ação ordinária ajuizada por espólio 
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contra a União, em que requer a condenação da ré para corrigir os saldos 

de conta do PIS/PASEP, cujo valor da causa é de mil reais. II - Em que pese 

ao fato de o espólio não figurar na lista prevista pelo art. 6º, inciso I, da Lei 

nº 10.259/2001, tal rol não é exaustivo, devendo a competência dos 

Juizados Especiais Federais basear-se na expressão econômica do feito, 

a teor do art. 3º, caput, da citada norma. Precedente: CC nº 92.740/SC, 

Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI , DJe de 22/09/08. III - Como a lide não 

se enquadra em quaisquer das exceções previstas no § 1º art. 3º da 

referida lei, não há de se falar em óbice ao seu julgamento no Juizado 

Especial Federal. IV - Conflito de competência conhecido, para declarar 

competente o MM. Juízo Federal do Juizado Especial Cível de Santos - 

SJ/SP, suscitante. (CC 97.502/SP - Relator: Ministro Francisco Falcão - DJ: 

13/05/2009) 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/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013581-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapa0sse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 
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processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial Cível 

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: 1000578-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove o pagamento das custas e taxas iniciais da ação, bem como 

carreie nos autos cópia do comprovante de depósito da dívida informada 

na inicial. Expeça-se o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000605-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária onde se atribuiu à causa o 

valor de R$124.384,43 (cento e vinte e quatro mil trezentos e oitenta e 

quatro reais e quarenta e três centavos), 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. Ainda, para que 

não venha alegar surpresa, que se manifeste especificamente quanto ao 

interesse de agir no que se refere ao pedido de dano moral nesta ação. 

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: 1008669-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUZA FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernando José Mastelaro OAB - MT8527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005106-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BAZOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI OAB - MT0014494A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença que 

condenou o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a 

prestar serviço de Home Care ao Sr. Carlos Bazotti. Aportou nos autos 

certidão de óbito do exequente, o qual faleceu no dia 15/08/2019 (vide ID 

22807519). O advogado do exequente falecido trouxe aos autos 

prestação de contas dos serviços prestados pela empresa de Home Care 

e emitidos por ela nos últimos 15 (quinze) dias de vida do exequente, 

pugnando pelo pagamento dos serviços prestados. O Município de 
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Rondonópolis concordou com o pleito de extinção e pugnou pelo rateio 

com o Estado de Mato Grosso dos valores das últimas prestações de 

contas. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e 

decido. Considerando que não houve objeção às prestações de contas 

referentes aos meses de julho até 15 de agosto de 2019, proceda-se com 

o bloqueio de R$11.540,02 (onze mil quinhentos e quarenta reais e dois 

centavos), de forma rateada nas contas dos executados, a fim de quitar o 

serviço. Em seguida, sem a necessidade de nova determinação neste 

sentido, expeça-se Alvará de Levantamento em favor da empresa 

CARMED, prestadora do serviço de Home Care. Considerando o 

falecimento do exequente, bem como que o direito a ele reconhecido é 

intransmissível, não se enquadrando ao que dispõe o artigo 778, §1º, 

inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito. P. 

R. I. Transitado em julgado arquive-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003514-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN BATISTA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. Defiro o pedido formulado pela parte autora em petição de id. 

27297181, determinando a expedição de novo mandado de citação, tendo 

em vista que a parte autora trouxe informações anexas à petição citada, 

mostrando que o endereço é certo e existe a residência informada. 

Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005566-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA IVANIRA DE FREITAS RIBEIRO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

Vistos etc., Conforme exposto na exordial, trata-se de ação decorrente da 

morte de Ronaldo Almeida, a qual se deu, em tese, quando este 

reeducando se encontrava em fase de cumprimento de pena no interior da 

Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, visando a indenização por 

danos morais e materiais, estes correspondentes aos valores gastos no 

funeral do falecido e as pensões no valor de um salário mínimo, do qual as 

partes dependiam para sobrevivência. Figuram no polo ativo da presente 

demanda Maria Ivanira de Freitas Ribeiro Nunes e Ana Maria Almeida, esta 

de fato genitora da vítima e aquela como sua suposta companheira, 

requerendo, pois indenização por danos sofridos em decorrência da morte 

do segregado, invocando, para tanto, a responsabilidade objetiva do 

Estado no sentido de que é dever dele zelar pela integridade física dos 

presos, que em razão da omissão causaram-nas prejuízos. Logo, 

fundamentam a respeito da dependência econômica que mantinham com o 

segregado, de modo que às demandantes é devido valores que aquele 

poderia vir a receber com o trabalho a ser exercido, tal como antes do 

recolhimento ao ergástulo. Quando de sua contestação, o Estado de Mato 

Grosso ressaltou a conexão com o feito que tramita na 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, no qual coincide a causa de 

pedir. No caso, dispõe o artigo 54 do Código de Processo Civil que “a 

competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela 

continência, observado o disposto nesta Seção”. Por sua vez, preleciona 

o artigo 55, caput e §3º do mesmo diploma, in verbis: Reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir.” Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Logo, 

inequívoco a necessidade da reunião dos feitos, a fim de evitar decisões 

conflitantes e ainda verificado que todos eles possuem a mesma causa de 

pedir. Não obstante a isto, observa-se que ambos os juízos seriam 

originariamente competentes para julgar os feitos, de modo que a 

competência para julgamento de todos os casos deve ser definida pela 

prevenção dos juízos. Verificando os andamentos processuais do 

processo n.º 1007932-52.2019.8.11.0041, distribuído perante a 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, observo que os autos foram 

distribuídos no dia 23 de fevereiro de 2019, enquanto esta ação foi 

distribuída no dia 23 de maio de 2019. Por sua vez, o artigo 58 do Código 

de Processo Civil estabelece que “a reunião das ações propostas em 

separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente.”, sendo definido pelo artigo 59 que “o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. Deste modo, 

inequívoco que a preliminar de conexão deve ser acolhida e estes autos 

devem ser remetidos àquele juízo. Feita tais considerações, remetam-se 

estes autos para a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. 

Intime-se. 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.: 786461 Nr: 8793-14.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO QUENTE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA ME, ANTONIO DOS SANTOS CORDEIRO, 

MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO

 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

 Vistos etc.

A parte autora compareceu aos autos às fls. 72/75 a fim de informar o 

parcelamento administrativo do débito, bem como reiterou o pedido de 

baixa da restrição de circulação dos bens encontrados por meio do 

sistema RENAJUD, uma vez que a exequente nada manifestou quanto aos 

veículos encontrados.

Entretanto, verifica-se que a matrícula juntada aos autos possui registro 

de penhora e, tendo em vista a data em que foi emitida, não se sabe se a 

executada mantém a condição de proprietária do imóvel e se este fora 

objeto de outras garantias.

Ante o exposto, determino a intimação da parte executada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de trazer cópia atualizada da Matrícula do imóvel 

ofertado, a fim de comprovar a idoneidade da garantia.

 No mais, intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao 

parcelamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 736645 Nr: 15945-84.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, MATTHEW JAMES 

JANSEN, MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI, NELSON 

GONZALES FILHO, BERNARD ARTHUR HENNIES, LUIZ CARLOS 

GONÇALVES LOPES, ADM HOLDINGS LLC, ADM AGRI - INDUSTRIES 

COMPANY

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - OAB:40191/PR

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADM do Brasil LTDA em 

face do despacho de fls. 10 que arbitrou em 10% os honorários 

advocatícios sucumbenciais em caso de pronto pagamento do débito e 

caso não interposto embargos à execução, afirmando que a decisão foi 

carente de fundamentação, já que tal fixação deveria observar o grau de 
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zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da 

causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.

Pois bem.

No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista que não há 

omissão no despacho supracitado, o que há é divergência entre o 

posicionamento jurídico desse juízo e do embargante, o que não é passível 

de solução por meio de embargos de declaração.

A norma processual civil vigente à época dos fatos era clara ao dispor 

que o mínimo seria 10% e o máximo 20% (art. 20, §3º, CPC/73), sendo os 

critérios elencados pelo embargante apenas parâmetros para fixação 

entre o mínimo e o máximo.

Não obstante a isto, o embargante apresentou embargos à execução, o 

que por si só geraria a perda do objeto deste recurso.

O objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, 

omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento desse juízo.

Razão pela qual REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

Considerando que os embargos à execução em apenso não foram 

recebidos com efeito suspensivo, o que foi inclusive confirmado pelo 

TJMT, intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 799415 Nr: 14098-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCINA HONORINDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 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.: 85001 Nr: 20378-59.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES RIBEIRO DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT, IBIRACI NASCIMENTO DA SILVEIRA - OAB:12788-A/MT, 

RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de fls. 226/230, 

eis que tempestivos, DANDO-OS PROVIMENTO, e, para sanar a omissão 

apontada passo a apreciar o direito alegado.[...] Por tudo é que foi dito, 

rejeito a tese de ocorrência de fraude à execução, de modo a não 

proceder com as condenações de praxe, bem como de não determinar a 

instauração de investigação criminal. Por outro lado, ratifico como válida e 

perfeita a arrematação realizada nos autos, devendo a propriedade do 

bem registrado na matrícula nº 19.606 do C.R.I. local ser transferida ao 

arrematante, assim como todos os poderes inerentes a propriedade, a 

serem exercidos de forma exclusiva por ele.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 735725 Nr: 15230-42.2013.811.0003

 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, 

ANTONIO FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a fim de condenar os 

requeridos JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO e ANTÔNIO 

FERNANDES DE SOUZA na prática de improbidade administrativa prevista 

no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes as sanções 

dispostas no artigo 12, inciso III, da LIA:Do réu José Carlos Junqueira de 

Araújo:1)Suspensão dos direito políticos por 03 (três) anos;2)Proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos; 

(....).Transitada em julgado:1 - Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de Mato Grosso, comunicando a suspensão dos 

direitos políticos dos requeridos José Carlos Junqueira de Araújo e 

Antonio Fernandes de Souza, para as providências cabíveis;2 - 

Alimente-se o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de 

Improbidade Administrativa – CNIA; e,3 - Oficiem-se às Fazendas Públicas 

Municipal, Estadual e Nacional, comunicando-as das restrições impostas 

no item 2 da condenação;Após, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 412992 Nr: 8810-94.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGINA CIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

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

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora JORGINA CIRINO DOS SANTOS, devidamente qualificado e 

representado nos autos, propôs a execução da sentença que homologou 

o acordo proposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

requerendo o seu cumprimento pelo pagamento do RPV.

Às fls. 177/181 o requerido impugnou os cálculos elaborados pelo juízo às 

fls. 174 e apresentou planilha de cálculo no importe de R$7.121,52 a título 

das parcelas atrasadas, a qual fora aceita pela parte autora às fls. 184.

Ato contínuo, este juízo expediu ofício ao juízo competente para requisição 

de pequeno valor (fl. 201), este que fora liquidado conforme fls. 204 e 

seguintes.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.
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Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que após acordo homologado o executado procedeu 

com o pagamento do débito em sua totalidade.

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.

Sem custas.

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57083 Nr: 5479-90.1997.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO DE ALMEIDA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAIAMY ZWICK, 

para devolução dos autos nº 5479-90.1997.811.0003, Protocolo 57083, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391987 Nr: 5656-05.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALTER DE SOUZA ULYSSEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos para INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. EDGARDE ALVES DE 

OLIVEIRA OAB/MT Nº 8.453, afim de obter vista dos autos mediante carga, 

no prazo legal, conforme solicitado através de petição juntada em nome de 

Heloisa Alice Ulyssea Carvalho.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801637 Nr: 15039-26.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA E REFLORESTAMENTO PLANETA 

VERDE LTDA ME, VALDICE VIEIRA SANTOS, ALISSON VIEIRA DE 

OLIVEIRA, THAÍS EMMANOELLA ROSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos para INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DR(A). JULIANA DE 

SOUZA ANDRADE, OAB/MT Nº 16.875, da decisão de fls.82, cujo 

dispositivo final, transcrevo a seguir: "... Assim, vislumbro apenas o 

inconformismo do requerido com o teor da decisão retro, razão pela qual 

NÃO RECEBO os presentes Embargos de Declaração. Por fim, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir o disposto na 

decisão retro, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção. Às providências. Cumpra-se. Carvalho".

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 825266 Nr: 4712-85.2016.811.0003

 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: DE JESUS & SANTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DOS SANTOS ANDRADE - 

OAB:OAB/SP 300.217, FERNANDO MAURO BARRUECO - OAB:OAB/SP 

162.604

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 825266

Vistos etc.,

Em vista da notícia de que o requerido está descumprindo a ordem liminar 

proferida por este Juízo, intime-o para que, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, suspenda a exigibilidade de todos os débitos discutidos nesta 

ação, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento da medida 

no valor de R$500,00 (quinhentos) reais até o teto máximo de R$30.000,00 

(trinta mil reais).

No que se refere ao reenquadramento do autor ao Simples Nacional, 

indefiro o pedido, tendo em vista que ao tempo da exclusão do autor do 

Simples Nacional parte da dívida questionada se encontrava exigível, 

sendo que a autora só conseguiu a suspensão integral dos débitos desta 

ação em agosto de 2019, já que sempre formulava pedidos da suspensão 

dos débitos faltando diversos documentos para comprovar o que alegava, 

enquanto que sua exclusão do Simples Nacional, por haver débitos 

inscritos em dívida ativa, já havia se dado no início daquele ano.

Deste modo, tenho que no momento da exclusão do autor do Simples 

Nacional a Fazenda Pública agiu corretamente, pois naquele exercício 

financeiro o autor não estava com sua situação tributária regular, requisito 

para efetivar sua inscrição em tempo no programa Simples Nacional, 

seguindo o calendário de inscrições daquele programa.

No mais, após intimado o Fisco para suspender a exigibilidade do crédito 

ora discutido, venham os autos conclusos para sentença, o qual só não 

será julgado no presente instante em obediência a ordem cronológica de 

conclusão das ações para julgamento.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 27 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788802 Nr: 9726-84.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA PRADO E COM E CONFECCOES LTDA, 

GERALDO JOSE ZIOLKOWSKI DO PRADO, PRISCILA ZIOLKOWSKI DO 

PRADO

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6057/O

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO através de advogado 

constituido, 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72233 Nr: 7043-70.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDIO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 
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FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA, para devolução dos autos nº 

7043-70.1998.811.0003, Protocolo 72233, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 628753 Nr: 1367-59.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RIBEIRO COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172 MT

 Intimação DR. ANATALICIO VILAMAIOR - OAB:5172 MT para no prazo 

legal apresentar alegações finais do acusao em questão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 684196 Nr: 15192-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDOL REINER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DORNELLES 

SALES - OAB:25782/O

 Por impulsono oficial intimo o advogado da parte requerida da certidão 

negativa de intamação para audiência designada para a data de 

20/02/2020 às 09:30min, conrme de vê à fl. 70.

3ª Vara Criminal

Expediente

 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): ALEX MARCOS DA SILVA FELIX, PEDRO 

HENRIQUE CARVALHO SILVA, HENRIQUE LEAL RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública 

e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP 

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ALEX MARCOS DA SILVA FELIX – 

CPF 060.864.671-70, HENRIQUE LEAL RIBEIRO – CPF 063.115.491-40 e 

PEDRO HENRIQUE CARVALHO SILVA – CPF 070.338.481-37.Expeçam-se 

os mandados de prisãoInsira(m)-se o(s) mandado(s) de prisão, a ser(em) 

expedido(s), no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme 

determina o art. 1.777 da CNGC/MT .Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661194 Nr: 9929-86.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MOREIRA DA COSTA ESPOZETTI, 

MATHEUS MOREIRA ESPOZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Com arrimo no artigo 367 do Código de Processo Penal, declaro a revelia 

dos réus, vez que não mantiveram seus endereços atualizados nos autos 

desta ação penal (fl. 91), não compareceram a presente audiência e nem 

mesmo justificaram a sua ausência.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como da revelia 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.: 675191 Nr: 7122-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TORQUATO DE SOUZA, TIAGO 

PEREIRA DA SILVA, MATHEUS VENICIUS FERREIRA CASSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Considerando a manifestação do Ministério Público neste ato, bem como a 

manifestação da defesa à fl. 147 onde o acusado Tiago Pereira da Silva 

justifica sua ausência no ato realizado em 15.10.2019, qual ocorreu em 

razão do mesmo não ter recursos para comparecer à audiência na data 

supramencionada, entendo que sua justificava merece acolhimento, assim, 

ACOLHO a justificativa apresentada pelo denunciado.

Diante da inquirição das testemunhas, 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.: 652337 Nr: 1924-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório do réu, com o retorno da missiva encaminhada a Comarca 

de Itiquira/MT (fl. 92), 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.: 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:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Claudia Regina de 

Souza Neves, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, 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):

 Cod. Proc.: 668820 Nr: 1562-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CAROLINE PINHO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 
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OAB:15562-MT

 Intimação do Dr. KASSIO BARBOSA DA SILVA - OAB:15562-MT, 

representando o polo passivo, de que os autos estão aguardando vistas, 

pelo prazo legal, para apresentação de memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 653238 Nr: 2821-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEINIFER RODRIGUES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT

 Intimação da advogada da acusada Jheinifer Rodrigues Pessoa, Dr. Ary 

da Costa Campos - OAB/MT 16.944/B, que os autos encontram-se 

disponíveis em cartório para apresentação de razões de apelação, no 

prazo legal, tendo em vista o desejo de recorrer da acusada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 660594 Nr: 9481-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA DE SOUZA RODRIGUES, WEBERTH 

AMARO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, INGRYDYS HANANDA MINGOTI - OAB:19871/O

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha/ vítima Luiz Carlos 

Borges de Lima para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, 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.

 Determino a abertura do prazo de 5 (cinco) dias para a Dra. Juliana de 

Andrade, bem como para o Dr. Fernando Ferreira de Lima para carrear 

aos autos o instrumento de substabelecimento.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 661512 Nr: 10155-91.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS HENRIQUE PEREIRA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20.621/O-MT

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Claudio Robson de 

Campos e vítima Manoel Fernando Moussalem, para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com arrimo no art. 367 do Código de Processo Penal declaro a revelia do 

réu Lucas Henrique Pereira Brito, vez que, não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal (fl. 96), e não compareceu a 

presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência.

Diante da inquirição da testemunha, bem como da revelia do réu, declaro 

encerrada a audiência de instrução mantenho os autos conclusos para 

sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 649422 Nr: 9706-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLI MACHADO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 9706-70.2016.811.0064 – Cód. 649422

Vistos.

Considerando que a testemunha RUDINEI ZUCONELLI 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 Salto do Lontra/PR, DESIGNO audiência para proceder à 

inquirição da testemunha alhures mencionada para o dia 04.03.2020 às 

14h00min horário local da comarca deprecada ( 15h00 - horário de MT).

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.

Rondonópolis, 27 de janeiro de 2020.

João Francisco Campos de Almeida

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683885 Nr: 14927-63.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIEL DA SILVA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Determino a expedição de Carta Precatória para oitiva da testemunha 

Rodrigo Marcos Oliveira de Melo, conforme requerido pelo parquet.

Diante da inquirição da testemunha, com retorno da carta precatória, 

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.: 698017 Nr: 10073-89.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDER RAMOS DA SILVEIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Trata-se de processo de execução provisória de pena no regime 

SEMIABERTO, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão 

impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 

grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de 

Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de 

liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial 

ou similar. Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca 

Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos 

penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados 

ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais 

adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 

12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções 

Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de 

vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o 

Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos, adquiriu 5.300 (cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas 

destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em 

regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime 

semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento 

eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a 

garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade 

dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação 

da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na 
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reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da 

segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das 

condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento 

eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos 

estabelecimentos prisionais.

Com essas considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento 

Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução 

Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas:

COMPARECER NO PRAZO DE CINCO DIAS PERANTE A QUARTA VARA 

CRIMINAL E INFORMAR NOS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL O SEU 

ENDEREÇO.

1. Comparecer mensalmente na 4° Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis/MT- Execução Penal, para assinar o termo de 

comparecimento e justificar o trabalho do mês, nos horários entre 08:00 e 

13:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do 

dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da 

audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação 

do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O 

documento deverá ser entregue, no prazo de 30 dias, na Secretaria da 4ª 

Vara Criminal de Rondonópolis/MT, sendo que, em todos os casos, nele 

deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de 

entrada e saída do emprego;

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva 

ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta 

audiência admonitória;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que 

está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações 

devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, 

devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem 

como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo 

permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no 

T E L E F O N E  6 6 . 9 9 9 1 1 - 3 0 4 7  ( w h a t s a p p )  e  e - m a i l 

monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no 

equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, 

todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais 

similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

I - Fica ciente o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, DEVERÁ SER COMUNICADO 

IMEDIATAMENTE O JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL PARA QUE SEJA 

TOMADA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, podendo acarretar REVOGAÇÃO 

DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL, conforme dispõem 

o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos 

deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio 

processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para 

estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do 

monitorado.

II - Advirto, o recuperando, que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

III - Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu 

pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

IV - Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá 

apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o 

respectivo horário do culto.

V - Do Funcionamento das Tornozeleiras

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio do telefone – 66.99911-3047.

VI – Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, deverá 

o recuperando entrar em contato com a central de monitoração eletrônica 

no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá ainda 

comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal procedimento 

o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor Judicial.

O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um cálculo de 

pena, intimando as partes para manifestação acerca do referido cálculo. 

Após voltem os autos conclusos para homologação.

Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como documento 

de identidade para apresentar quando solicitado.

Encaminhe-se uma cópia do presente termo ao recuperando.

Fica o condenado obrigado a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas 

para apresentar comprovante de endereço atualizado.

Oficie-se à unidade gestora da monitoração das tornozeleiras eletrônicas, 

comunicando acera desta decisão.

Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos autos.

Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para cumprimento da 

pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não estiver preso. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673467 Nr: 5580-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VITÓRIA RAMOS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da Neizimar Magalhães de Souza, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Aguardo devolução de carta precatória referente à testemunha Lucas dos 

Santos Bodelão e da acusada Maria Vitória Ramos Sales, após a 

devolução intimem-se as partes para que apresentem as alegações finais.

 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.: 681967 Nr: 13262-12.2018.811.0064

 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): DHIORGINIS MOTA DOS SANTOS, VINICIUS DE 

OLIVEIRA SANTOS, LUCAS GABRIEL ULIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SHENDROSKI - OAB:OAB/MT 21669/O

 Autos nº 13262-12.2018.811.0064 – Cód. 681967

Vistos.

Analisando detidamente os autos, observo que os procuradores 

constituídos pelo acusado VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS renunciaram ao 

mandado à eles outorgados conforme consta às fls.156/158; razão pela 

qual foi determinada a intimação do réu retromencionado para constituir 

novo advogado, contudo, este devidamente intimado conforme certidão à 

fl. 163, até a presente data não constituiu novo causídico, embora tenha 

informado que já possuía advogado.

Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, e esta por sua vez, 

devolveu o feito sem apresentar defesa em favor do réu, sob o argumento 

de que este possuía advogado conforme informado pelo mesmo à fl. 163; 

razão pela qual requereu que o réu fosse novamente intimado para 

declarar expressamente seu interesse em ser assistido pela Defensoria 

Pública, assim, encontra-se o processo parado, eis que pendente a 

apresentação da resposta à acusação em decorrência do acusado não 

ter constituído advogado e em virtude das razões tecidas pela Defensoria 

Pública em sua manifestação retro.

Entretanto, embora o acusado tenha noticiado que já possuía advogado, 

indicando inclusive o nome do mesmo, qual seja: Afonso. O advogado 

indicado pelo acusado refere-se ao mesmo advogado anteriormente 

constituído e o qual apresentou renúncia de mandado em virtude de que o 

denunciado não estava satisfeito com os serviços prestados por aquele 

profissional.

Dessa forma, determino que o réu VINICIUS seja intimado uma vez mais, 

para constituir novo advogado para defendê-lo, e caso este não possua 

recursos para tal fim, informar expressamente se necessita que este 

Juízo nomeie Defensor Público para patrocinar sua defesa.

Consigno que deverá constar no mandado de intimação, que o Sr. Oficial 

de Justiça deverá indagar ao réu se este tem condições financeiras de 

pagar um advogado, e caso tenha notícia nos autos que outrora o réu 

possuía defesa particular, reiterar a indagação se no momento atual este 

dispõe de recurso financeiro para custear os honorários advocatícios.

Advindo aos autos resposta do réu, dê-se vistas dos autos para a 

Defensoria Pública.

Por fim, aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 05.05.2020 às 14h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020.

 João Francisco Campos de Almeida

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 635040 Nr: 6254-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL GIONGO BERTONI, ITALO TRASI 

FILHO, SAMIR DAUD TRASI, GABRIEL ZUZARTE DE MENDONÇA 

TAVARES, MARCIO ROGERIO BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGÉRIO SALES 

FERNANDES GIONGO, para devolução dos autos nº 

6254-86.2015.811.0064, Protocolo 635040, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 635585 Nr: 6761-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PAULO GOMES DE SOUZA, JOSÉ 

VILSON ALVES, JAIR SANTOS ROCHA, LUCIMARA LELIS DE ARAÚJO, 

ROBERTO ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS 

ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085, Onório Gonçalves da Silva Júnior - 

OAB:12.992-MT

 Intimação da advogada do acusado Roberto Rocha Silva, Dra. Flávia 

Almirão dos Santos Espanga (OAB/MT 10.085), que os autos 

encontram-se disponíveis em cartório para apresentação de razões de 

apelação, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 635585 Nr: 6761-47.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PAULO GOMES DE SOUZA, JOSÉ 

VILSON ALVES, JAIR SANTOS ROCHA, LUCIMARA LELIS DE ARAÚJO, 

ROBERTO ROCHA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS 

ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085, Onório Gonçalves da Silva Júnior - 

OAB:12.992-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRÉ PAULO GOMES DE SOUZA, Rg: 

1351212-9, Filiação: Angelita Gomes Nascimento e Paulo Leonel de Souza, 

data de nascimento: 21/06/1980, natural de Alto Garças-MT, solteiro(a), 

operador de máquinas, Telefone (66) 9989-2026. 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: De outro giro, com arrimo nos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela 

denúncia de fls. 06/11, para CONDENAR os réus André Paulo Gomes de 

Souza, brasileiro, solteiro, nascido em 22/06/1980, natural de Alto 

Garças/MT, portador do RG 1351212-9 SSP/MT, filho de Paulo Leonel de 

Souza e de Angelita Gomes do Nascimento, residente na Rua 14, nº 352, 

Quadra 14, Bairro João de Barro II, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis, atualmente em lugar incerto e não sabido; (...) todos como 

incursos na prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, I, II e IV, do 

Código Penal (1º e 2º FATOS), por duas vezes, em continuidade 

delitiva.Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar-lhes a reprimenda.Réu André Paulo Gomes de Souza. 

(...)Deste modo, tendo em mira que foram 02 (dois) delitos de furto, ambos 

consumados, contudo, não trouxeram consequências mais graves, 

portanto, entendo que a pena deve ser majorada no mínimo legal, ou seja, 

em 1/6, ficando a pena em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) 

dias de reclusão, que fica sendo a pena final, em razão da ausência de 

outras causas aptas a sua modificação.Nos termos do artigo 33, § 2º, 

alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da 

reprimenda.No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes 

os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição 

da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto, substituo a 

pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da 

execução penal.(...)DISPOSIÇÕES FINAISFinalizando, quanto ao direito de 

apelar em liberdade, insta consignar que, os réus responderam ao 

processo em liberdade, bem como, tendo em mira o regime fixado para o 

cumprimento das penas e, considerando ainda que os requisitos da prisão 

preventiva encontram-se ausentes, portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, 

do Código de Processo Penal, concedo aos réus a oportunidade de 

recorrerem em liberdade da presente sentença.CONDENO os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais.(...)Em havendo mandado 

de prisão em aberto, recolham-se imediatamente.Transitada esta sentença 

em julgado, expeça-se a guia definitiva de execução de pena e, em 

seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de 

Identificação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário.
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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, Aline Mrozinski Franco, 

digitei.

Rondonópolis, 27 de janeiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640978 Nr: 2464-60.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY DE SOUZA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 Intimação da Drª MARCIA MACEDO GALVÃO - OAB:OAB/MT 15.668, 

representando o polo passivo, de que os autos estão aguardando vistas, 

pelo prazo legal, para apresentação de seus memoriais finais escritos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641626 Nr: 3087-27.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE FRANÇA SOUZA

 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 testemunha Rogério dos Santos 

Araújo, após manifestação, determino desde já a expedição de eventual 

mandado de intimação ou carta precatória a fim de proceder à inquirição 

da testemunha supramencionada.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642502 Nr: 3898-84.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDIR RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da Ailton Cesar de Oliveira Brito, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como da revelia do réu, declaro 

encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos conclusos para 

sentença.

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(a) advogado(a) Dr(a) Thais Louana Mendes Silva - OAB/MT 

18.941, para que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 horas, uma 

vez que o(a) douto(a) causídico(a) retirou o processo em CARGA 

RÁPIDA, 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.: 644724 Nr: 5704-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Marcos César 

Mota e Laudecy de Souza Santos, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como da revelia da ré, 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.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 674328 Nr: 6326-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDO NERY MALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Bonissoni - 

OAB:18717

 Autos: 6326-68.2018.811.0064 – Código: 674328.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Veio o feito à conclusão diante da certidão de fls. 202, pelo que consta o 

decurso do prazo para a defesa constituída pelo acusado Carmindo Nery 

Malta apresentar Razões Recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

Considerando que decorreu o prazo sem a apresentação das devidas 

Razões Recursais do acusado Carmindo Nery Malta e tendo presente o 

disposto no art. 265 do CPP, reitere-se a intimação à Defesa Constituída do 

acusado (Tatiane Bonissoni, OAB/MT 18.717) para que apresente as 

Razões Recursais no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a MULTA vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, OFICIE-SE à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado 

prejudicado para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inerte também o acusado, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentar as Razões Recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Por fim, nova conclusão.

Rondonópolis – MT, 07 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 694726 Nr: 7142-16.2019.811.0064

 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): FLÁVIO HENRIQUE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Autos: 7142-16.2019.811.0064 – Código: 694726.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Veio o feito à conclusão diante da certidão de fls. 189, certificando o 

decurso do prazo para a defesa constituída pelo acusado Flávio Henrique 

Santos da Silva apresentar Razões Recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

Considerando que decorreu o prazo sem a apresentação das devidas 

Razões Recursais do acusado e tendo presente o disposto no art. 265 do 

CPP, reitere-se a intimação à Defesa Constituída do acusado (Getúlio 

Baldoino da Silva Terra Júnior, OAB/MT 15.193) para que apresente as 

Razões Recursais no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a MULTA vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.
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Persistindo a inércia, OFICIE-SE à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e, ao mesmo tempo, intime-se o acusado 

prejudicado para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inerte também o acusado, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentar as Razões Recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Por fim, nova conclusão.

Rondonópolis – MT, 07 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 680710 Nr: 12231-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA GOMES STANGHILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 "(...) Vale deixar vincado que a razoabilidade é uma derivação do devido 

processo legal substantivo que é um núcleo material comum de todas as 

garantias relacionadas à efetividade e à justiça, não apenas dos 

processos judiciais, mas também dos administrativos, com observância de 

regras procedimentais e a exigência do fair trial – litigar conduzido pela 

boa fé .Na linha da CRFB/88, 5º, XXXV, o ingresso em Juízo deve ser 

efetivo e tempestivo , não podendo o próprio Estado criar mecanismos que 

tergiversem garantias constitucionais.Por tudo o exposto, pronuncia-se a 

não recepção do §4º do art. 600 do CPP pela CRFB/88, em especial, frente 

aos incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasi l .Cumpra-se expedindo o 

necessário".Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2.020.João Filho de 

Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 690302 Nr: 3186-89.2019.811.0064

 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): GERSON SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Autos: 3186-89.2019.811.0064 – Código: 690302.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Veio o feito à conclusão diante da certidão de fls. 189, certificando o 

decurso do prazo para a defesa constituída pelo acusado Gerson Silva 

Soares apresentar Razões Recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

Considerando que decorreu o prazo sem a apresentação das devidas 

Razões Recursais do acusado e tendo presente o disposto no art. 265 do 

CPP, reitere-se a intimação à Defesa Constituída do acusado (Cleyson 

Batista da Silva, OAB/MT 19.275) para que apresente as Razões 

Recursais no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a MULTA vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, OFICIE-SE à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e, ao mesmo tempo, intime-se o acusado 

prejudicado para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inerte também o acusado, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentar as Razões Recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Por fim, nova conclusão.

Rondonópolis – MT, 07 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702258 Nr: 13039-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, 

MARCOS VINICIUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 13039-25.2019.811.0064 – Código: 702258.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Considerando que a busca de endereço do acusado Daniel através dos 

sistemas SIEL e INFOJUD restou infrutífera, estando ele em local incerto e 

não sabido, e considerando que não há previsão na Lei de Drogas quanto 

ao andamento do feito quando do seu desaparecimento espontâneo e, 

pautado no que expressa o art. 4º do Decreto Lei 4.657-42 , por 

fundamento de analogia ao que prescreve o art. 361 do Código de 

Processo Penal , NOTIFIQUE-SE o acusado DANIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA LIMA via edital no prazo de 15 (quinze) dias .

3. Certificado o decurso do prazo, ABRA-SE vista dos autos à DPE e à 

Defesa para que, respectivamente, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem 

Defesa Preliminar e, após, conclusos.

 4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 20 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702258 Nr: 13039-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, 

MARCOS VINICIUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, GEAN 

GUILHERME DA COSTA GASPARETO - OAB:24.589/MT

 Intimação do advogado GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO 

OABMT 24589 para apresentar defesa preliminar do réu Marcos Vinicius 

Dias, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 693524 Nr: 6019-80.2019.811.0064

 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): BRUNA RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA, 

MATEUS ANTONIO DIAS DE CARVALHO, THALES APOENA FONSECA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:22.128/A, CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:22128/A, DEFENSOR - OAB:

 Autos: 5215-30.2010.811.0064 – Código: 334399.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pela DPE (fls. 254) em favor do 

acusado MATEUS ANTONIO DIAS DE CARVALHO porquanto presentes os 

requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e 

intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, 

eventual pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à DPE para, 

no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentarem razões e, após, vista 

dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

4. INTIME-SE pessoalmente o acusado MATEUS ANTONIO DIAS DE 

CARVALHO do inteiro teor da sentença, instando-o sobre o desejo de 

recorrer.

5. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário. Observem-se as 

determinações anteriores.

Rondonópolis – MT, 27 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 616186 Nr: 6881-61.2013.811.0064

 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): THAILSON MELLO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado Onório Gonçalves da Silva Júnior para apresentar 

alegações finais do reu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 624911 Nr: 7306-54.2014.811.0064

 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): JEFERSON LUIS BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDINHO CAMILO DA 

SILVA - OAB:59.300 PR, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17.445 MT

 Intimação do advogado BERNARDINHO CAMILO DA SILVA para 

apresentar memoriais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680710 Nr: 12231-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA GOMES STANGHILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Intimação do advogado Rafael Santos de Oliveira OAB/MT 14885 acerca 

da decisão de fls. 190/195 e para os atos decorrentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 615795 Nr: 6469-33.2013.811.0064

 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): FERNANDO FERREIRA DE LIMA, ISADORA 

SOFIA LEITE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadmo Martins Ferreira 

Lima - OAB:7039-B, Kamila Pohl Moreira de Caltilho - OAB:15.434-E, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT, NELSON PEREIRA 

LOPES - OAB:3951, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12.496 

OAB/MT, Sintia Pohl Moreira de Castilho - OAB:10101-E, Sival Pohl 

Moreira de Castilho - OAB:3981/MT, Sival Pohl Moreira de Castilho 

Filho - OAB:6174

 Encaminhem-se os autos ao Parquet para que se manifeste em relação à 

petição de fls. 427/429.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 682234 Nr: 13458-79.2018.811.0064

 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): CAROLINE APARECIDA SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos: 13458-79.2018.811.0064 – Código: 682234.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pela DPE em favor da acusada 

CAROLINE APARECIDA SANTOS SILVA (fls. 177) porquanto presentes os 

requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e 

intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, 

eventual pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos à DPE para, 

no prazo sucessivo de 08 (oito) dias apresentar razões e, após, vista dos 

autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHE-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que seja 

os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário. Observe-se as 

determinações na sentença.

Rondonópolis – MT, 28 de janeiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 699551 Nr: 11095-85.2019.811.0064

 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): JONATHAN FERNANDO MORAES MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B3

 I – Considerando a informação prestada pela unidade prisional local (fl. 

232), AGUARDE-SE a chegada do material faltante, prevista para o dia 02 

de fevereiro de 2020. II – Devidamente instalado o monitoramento 

eletrônico, CUMPRA-SE o alvará de soltura, nos termos da decisão de fls. 

186/188. III – Às providências.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000475-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. A. G. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. E. (PARTE RE)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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 RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

15_Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MARIA MAZARELO FARIAS PINTO PROCESSO n. 

1000475-49.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[Decorrente de Violência Doméstica]->MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: 

VIVIAN PATRICIA ASSIS GUALBERTO Endereço: RUA: G, 04, PQ 

UNIVERSITÁRIO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ARNOLDO DE SOUSA ELEUTERIO Endereço: RUA G, 04, PQ 

UNIVERSITÁRIO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, a respeito das medidas 

protetivas deferidas em favor da vítima, conforme transcrição abaixo: 

MEDIDAS PROTETIVAS: a) Proibição do agressor se aproximar da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 400 

(quatrocentos) metros;b) Proibição de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;c) 

Proibição de frequentar a residência da vítima, casa de parentes e amigos 

e local de trabalho a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida. 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, MARCELO 

SOUZA DE ANDRADE, digitei. , 28 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 
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56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. 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): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693436 Nr: 5938-34.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOUGLAS LIMA OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 5938-34.2019.811.0064 - Código: 693436.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692357 Nr: 4991-77.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO VINICIUS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 4991-77.2019.811.0064 - Código: 692357.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 695974 Nr: 8351-20.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE ALENCAR MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 8351-20.2019.811.0064 - Código: 695974.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de dezembro de 2019.
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 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 695875 Nr: 8255-05.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO QUEIROZ GOIVINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 8255-05.2019.811.0064 - Código: 685875.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 697041 Nr: 9320-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARINO ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 9320-35.2019.811.0064 - Código: 697041.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702974 Nr: 547-64.2020.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 702974

Vistos etc.

 Atenda conforme deprecado servindo a fotocópia de mandado.

Após, devolva a presente missiva com as homenagens deste Juízo e 

mediante as formalidades legais.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693436 Nr: 5938-34.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOUGLAS LIMA OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 693436

Vistos etc.

Considerando que o acusado foi devidamente citado por hora certa (fls. 

41/42), manteve-se inerte, dessa forma, NOMEIO a Defensoria Pública, por 

seu digno Defensor Público, para patrocinar a defesa do acusado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 21 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650783 Nr: 454-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GILBERTO ALMEIDA - OAB:15568

 Código: 650783

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que readequou a pena o acusado Paulo Ricardo Pereira Lopes 

para 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em 

regime aberto, assim, só resta a este Juízo determinar a remessa das 

peças necessárias, juntamente com a Guia de Execução Penal definitiva 

ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643198 Nr: 4511-07.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Código: 643198

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que absolveu o acusado Leandro de Souza Barbosa, do crime 

descrito na denúncia, só resta a este Juízo determinar o arquivamento dos 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664929 Nr: 13251-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MARQUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 664929

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que readequou a pena o acusado Wellington Marques Ribeiro para 

02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime 

aberto, assim, só resta a este Juízo determinar a remessa das peças 

necessárias, juntamente com a Guia de Execução Penal definitiva ao Juízo 

da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638819 Nr: 593-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON BORGES SILVA DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15.668-MT

 Código: 638819

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que readequou a pena o acusado Jeferson Borges Silva de 

Mendonça para 02 (dois) anos de reclusão e 03 (quatro) meses de 

detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados na 

proporção de 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente à época dos 

fatos, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, assim, só resta a 

este Juízo determinar a remessa das peças necessárias, juntamente com 

a Guia de Execução Penal definitiva ao Juízo da Quarta Vara Criminal 

desta Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628490 Nr: 1166-67.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 628490

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que absolveu o acusado Lindomar de Souza Neves do crime de 

ameaça, desclassificando o dano qualificado para dano simples e 

readequou a pena do delito de dano para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de 

detenção e da contravenção penal descrita no Artigo 65 do Decreto Lei nº 

3.688/41 para 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, a ser cumprida, 

inicialmente, em regime aberto, afastando a reparação de danos, assim, só 

resta a este Juízo determinar a remessa das peças necessárias, 

juntamente com a Guia de Execução Penal definitiva ao Juízo da Quarta 

Vara Criminal desta Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 629097 Nr: 1639-53.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNE DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 629097

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que readequou a pena o acusado Vagne Dias de Moura para 17 

(dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida, inicialmente, em 

regime aberto, assim, só resta a este Juízo determinar a remessa das 

peças necessárias, juntamente com a Guia de Execução Penal definitiva 

ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 625268 Nr: 7559-42.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 625268

Vistos etc.
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Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que absolveu o acusado Jonatan Oliveira dos Santos, do crime 

descrito na denúncia, só resta a este Juízo determinar o arquivamento dos 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634199 Nr: 5604-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ROGÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 634199

Vistos etc.

Ante o trânsito em julgado do v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de 

Justiça que absolveu o acusado Renato Rogério dos Santos, do crime 

descrito na denúncia, só resta a este Juízo determinar o arquivamento dos 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663827 Nr: 12294-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FREIRE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado JAIME FREIRE NUNES, a cumprir a 

pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, pela contravenção 

penal de perturbação da tranquilidade (Artigo 65, Decreto Lei nº 3.688/41) 

e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) 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), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, 

do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que 

torna-se impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido 

no (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 680616 Nr: 12143-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DA SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Pereira Gonçalves 

- OAB:16777/0

 (...) ISTO POSTO, CONDENO o acusado ROGÉRIO DA SILVA COIMBRA, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 30 (trinta) dias de prisão simples 

(Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), em regime inicial aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670107 Nr: 2591-27.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ GOMES ROSAFA ATENSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado FAGNER GOMES ALVES, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no Artigo 201, 

§ 2º, do Código de Processo Penal. Notifique-se o acusado e o Defensor 

acerca da presente sentença, ocasião em que deverá ser indagado sobre 

o desejo de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de novembro de 

2019.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 688295 Nr: 1444-29.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARK DE FREITAS 

- OAB:15.143 MT, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05(cinco)dias, informar o 

endereço atualizado do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 692793 Nr: 5417-89.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ARRUDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05(cinco)dias,informar o 

endereço atualizado do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661326 Nr: 10000-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JANAINA MANHANI DE 

CARVALHO - OAB:18381

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado JOÃO 

ANTÔNIO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da 

conduta descrita no Artigo 129, § 9º do Código Penal, nos termos da Lei nº 

11.340/2006.o.ISTO POSTO, CONDENO o acusado JOÃO ANTÔNIO DA 

SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta 

descrita no Artigo 129, §9° do Código Penal, em 05 (cinco) meses de 
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detenção. Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será 

o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra 

do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada da 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que 

veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de 

sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas 

básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade 

pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.Verifica-se 

ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo 

Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo 

impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais 

anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a 

concessão do benefício.Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante 

dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, 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 . (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 656293 Nr: 5680-92.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado LUIZ 

GONZAGA NETO, pela prática das condutas criminosas descritas Artigos 

147 e 163, Parágrafo único, I, na forma do Artigo 69, todos do Código 

Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006.(...).ISTO POSTO, 

CONDENO o acusado LUIZ GONZAGA NETO, a cumprir a pena privativa 

de liberdade de 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção pelo 

crime de ameaça (Artigo 147 do CP) e 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias 

de detenção pelo crime de dano qualificado (Artigo 163, § Único, Inciso I, 

do CP), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do CP), já 

observada à regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação 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.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(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659716 Nr: 8755-42.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CAMILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado RAFAEL 

CAMILO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da 

conduta descrita no Artigo 129, § 9º do Código Penal, nos termos da Lei nº 

11.340/2006.(...).ISTO POSTO, CONDENO o acusado RAFAEL CAMILO DA 

SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta 

descrita no Artigo 129, §9° do Código Penal, em 04 (quatro) meses de 

detenção. Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será 

o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra 

do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada da 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que 

veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de 

sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas 

básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade 

pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.Verifica-se 

ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo 

Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo 

impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais 

anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a 

concessão do benefício.Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante 

dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, 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 . (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660593 Nr: 9480-31.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, JOSÉ ARTHUR SILVA SANTANA - OAB:26.7220

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado RONEI 

BATISTA DOS SANTOS, pela prática da contravenção penal descrita no 

Artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.A seguir, passo à dosimetria da 

pena.Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal(...).ISTO 

POSTO, CONDENO o acusado RONEI BATISTA DOS SANTOS, a cumprir a 

pena privativa de liberdade de 30 (trinta) dias de prisão simples (Artigo 21 

da Lei de Contravenções Penais), em regime inicial aberto (Artigo 33, 

caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, 

do Código de Processo Penal, (...)

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 649658 Nr: 9919-76.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSSANDRO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAYANE PALMEIRAS DOS SANTOS, 

Cpf: 01176694154, Rg: 16237110, Filiação: Inez Felix dos Santos e Ivo 

Palmeiras dos Santos, data de nascimento: 29/12/1983, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, convivente, técnica de enfermagem, Telefone 

(66)99718-9240 e atualmente em local incerto e não sabido 

ALEXSSANDRO SANTOS DA SILVA, Cpf: 03560887151, Rg: 2169323-4, 

Filiação: Neuza Santos da Silva e Carlos Augusto da Silva, data de 

nascimento: 02/09/1990, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

solteiro(a), ajudante de distribuição, Telefone 6699132700. atualmente em 

local incerto e não sabido
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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: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

ALEXSSANDRO SANTOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

pela prática da conduta descrita no Artigo 129, § 9º, do Código Penal, nos 

termos da Lei nº 11.340/2006.A seguir, passo à dosimetria da pena.Atenta 

ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da 

pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in 

concreto do acusado.A pena prevista para o crime de lesão corporal 

(Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 

(três) anos.Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do 

Código Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do 

acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato 

cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que 

teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o 

teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. III – Em relação à 

conduta social e a personalidade do acusado, não há dados para análise 

e laudo específico.IV – No que tange ao motivo do crime, este não lhe 

favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, 

demonstrando a banalidade da ação.V - As circunstâncias e as 

consequências são inerentes ao tipo penal.VI - Quanto ao comportamento 

da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta 

criminosa.Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as 

uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de 

detenção.Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifico que 

inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.Na terceira fase de 

aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da 

pena.Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.Pelos 

motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em 04 

(quatro) meses de detenção.ISTO POSTO, CONDENO o acusado 

ALEXSSANDRO SANTOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

pela prática da conduta descrita no Artigo 129, § 9° do Código Penal, de 04 

(quatro) meses de detenção. Consigno que o regime inicial para o 

cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código 

Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da 

Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação isolada da 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 do que o 

previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina 

convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, 

proporcionalidade).Outrossim, isento o acusado ao pagamento das custas 

processuais.Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, 

conforme determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o 

réu e seu defensor, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo 

de recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (Artigo 393, inciso II, do Código 

de Processo Penal); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser 

distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Após, arquivem-se 

e s t e s  a u t o s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 14 de Dezembro de 2019.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza 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, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 27 de janeiro de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 682777 Nr: 13885-76.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado SELMO 

ALVES DA SILVA, já qualificado nos autos, com incurso nos delitos 

descritos no Artigo 147 do Código Penal e Artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, 

nos termos da Lei nº 11.340/2006.(...).ISTO POSTO, CONDENO o acusado 

SELMO ALVES DA SILVA, em 03 (três) meses de detenção e 03 (três) 

anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em relação aos crimes 

descritos no Artigo 147 do Código Penal e Artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, 

respectivamente, nos termos da Lei nº 11.340/2006.Consigno que o 

regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput 

c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento 

oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que 

se torna impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido 

no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em 

pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em 

penas de pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a 

substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos 

(Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo 

Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido 

mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da 

suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, 

visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal 

benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, 

desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício. 

(...).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 21 de 

Janeiro de 2020.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 674526 Nr: 6535-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, Ilmar Sales Miranda - OAB:5.388/O-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JÚNIOR, 

OAB 25.609/O MT para que devolva os autos em epígrafe, em carga 

atrasada, no prazo de tres dias, sob pena de multa e busca e apreensão 

dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675611 Nr: 7510-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERESON VENTURA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado ERESON 

VENTURA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pela prática 

da conduta descrita no Artigo 129, § 9º do Código Penal, nos termos da 

Lei nº 11.340/2006.(...).ISTO POSTO, CONDENO o acusado ERESON 

VENTURA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, pela prática 

da conduta descrita no Artigo 129, §9° do Código Penal, em 05 (cinco) 

meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Consigno que o regime inicial 

para o cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do 

Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de 

Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno 

pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se 

impossível a aplicação isolada da pena de multa ante ao contido no Artigo 

17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento 

de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de 

pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena 

privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do 

Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe 

essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício.Ademais, FIXO o valor 

de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados 

pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo 

Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (...)

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 929975 Nr: 4801-06.2019.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Vistos etc. Redesigno a presente audiência para o dia 29 de janeiro de 

2020 às 16h00 para inquirição da testemunha Antônio Carlos Cavalcante 

Dias e interrogatório do denunciado. Comunique ao Juízo Deprecante. 

Proceda o cadastramento da advogada Karen Kelly Rossatto no sistema 

Apolo. Intime a testemunha no endereço indicado à fls. 22. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Saem os presentes 

intimados.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010200-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONY CRISTIAN CUNHA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 

1000922-46.2020.8.11.0000 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1000922-46.2020.8.11.0000 

– Classe 202 – CNJ – SINOP Agravante : SHEILA DA SILVA ROSA 

Agravado : RONY CRISTIAN CUNHA Número do Protocolo : 

1000922-46.2020.8.11.0000 Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO 

interposto por SHEILA DA SILVA ROSA contra a r. decisão proferida pelo 

MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos 

autos da ação de “Restituição de Valores e Despesas” (Proc. nº 

1010200-60.2019.8.11.0015), proposta pela agravante contra RONY 

CRISTIAN CUNHA, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por 

entender que os documentos carreados aos autos não comprovam a sua 

hipossuficiência financeira, determinando, pois, o recolhimento das custas 

no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

indeferimento da inicial (cf. ID 27935319 dos autos de origem). A 

agravante alega que não tem condições financeiras de arcar com as 

custas e despesas processuais, e que para a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária basta a simples declaração de hipossuficiência, 

que possui presunção de veracidade. Afirma que, não obstante o seu 

acervo patrimonial, o mesmo não possui liquidez e, por outro lado, “a 

agravante possui grande dívida bancária proveniente de empréstimo que 

teve de pegar para passar para o Réu no momento em que se separaram”. 

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão 

agravada, seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, mas 

desde já, pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 

31223988). É o relatório. D E C I D O Antes de mais nada, é preciso 

relembrar que, por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou 

potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte 

ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas 

processuais têm natureza jurídica de taxa. A propósito, assim vem 

decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas: “EMENTA: 

TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. 

ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – 

Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984). “EMENTA: DIREITO 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: 

SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 

1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO 

NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a 

Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos 

judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, 

taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão 

ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da 

Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada 

mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 

08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do 

RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da 

Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência 

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar 

sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, 

veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a 

exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 

admite a cobrança de "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". Tal 

conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as 

extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço 

público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre 

fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. 

SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 – grifei e destaquei). “EMENTA: I. Ação 

direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no 

DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de 

serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - 

determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II. 

Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza 

jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos 

judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal 

Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 

– grifei). Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que 

somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos. Aliás, 

nesse sentido também já decidiu o eg. STF: “EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO 
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ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a 

jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em 

taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 

1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido 

estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às 

custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado 

beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por 

força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à 

taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e 

formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua 

relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma 

correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade 

contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da 

tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – 

RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e 

destaquei). Feitas essas considerações e esperando conscientizar as 

partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de 

serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da 

capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, 

não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque 

o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia. A Lei nº 

1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, 

que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos arts. 98 a 102. O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa 

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

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 

99, §3º, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Todavia, a 

simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda 

para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser 

recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância 

objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for 

manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador 

não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do 

art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de 

Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do 

disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da 

“insuficiência de recursos”. Assim, se o julgador tem fundadas razões 

para indeferir o benefício, realmente deve fazê-lo, exatamente como 

procedeu o magistrado prolator do ato decisório recorrido, quando 

verificou que a autora/agravante não se insere no perfil daqueles 

verdadeiramente hipossuficientes economicamente. No caso, a agravante 

se qualifica como empresária, mas se esquiva do foco da questão, qual 

seja, a origem de sua renda atual e sua quantificação mensal. Os 

documentos que instruem os autos não corroboram a alegação de 

hipossuficiência e, não obstante a existência de dívidas e anotações nos 

cadastros de inadimplentes, não há demonstração segura e convincente 

de que ela realmente não possui capacidade econômica, não em termos 

de iliquidez atual, que a capacite a arrostar os custos financeiros do 

processo judicial que ora ajuíza contra os agravados Ora, a condição de 

hipossuficiente é avaliada pelos ganhos da parte, e não pelos gastos, 

afinal, se dependesse de sobrar dinheiro ao final do mês para que os 

indivíduos pagassem as custas processuais, o Estado é que seria, 

injustamente, obrigado a arcar com as custas dos que gastam mais do que 

ganham. Sendo assim, realmente descabida a concessão do benefício 

almejado. Sobre o tema, confiram-se remansosa jurisprudência deste eg. 

Tribunal de Justiça: “EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade 

financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo 

que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como 

ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT – 1ª Câmara de Direito 

Privado – RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). “EMENTA: 

AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ANÁLISE DO 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência 

judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o 

Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT – 2ª 

Câmara de Direito Privado – AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015). “EMENTA: (...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL 

INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada 

à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, 

inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada 

hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT – 3ª Câmara de 

Direito Privado – AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 

20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016). “EMENTA: AGRAVO 

REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - 

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - 

PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A 

ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE 

ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - 

REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Se as circunstâncias da 

causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os 

custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para 

demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que 

ser indeferido” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 

– Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no 

DJE 16/11/2015). Portanto, a r. decisão agravada não ofende os princípios 

e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, 

antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de 

amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para 

defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas 

que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota 

de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm 

acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado. Pelo 

exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, IV, “a”, ambos do 

CPC/2015, desprovejo o recurso. Intime-se, expedindo o necessário. 

Custas pela agravante. Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020. Des. JOÃO 

FERREIRA FILHO Relator 28 de janeiro de 2020. MICHELE CAMPOS 

ASSAOKA LUSTOSA Diretor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009213-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PREMED CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IOLANDA REGINA MONTEIRO DA ROSA OAB - RS69065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA PROENCA (REQUERIDO)

MANUELLA PROENCA BORTOLUZZI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010537-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

H2O PISCINAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO(A))

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos presentes 

autos a fim requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007392-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. H. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal sem que a 

parte autora recolhesse a diligência do Sr.(a) Oficial (a) de Justiça, 

embora devidamente intimada. Nos termos da Legislação vigente e do 

provimento 56/2007-CGJ, Intimo a parte autora para no prazo de 05 ( cinco 

) dias, manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento. SINOP, 2 de dezembro de 2019. 

EDIVALDO UBALDO MARTINS DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001740-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDIO BARDINI (EXECUTADO)

CARLOS TAVARES DE MIRANDA (EXECUTADO)

MARLI ROSSETTO TAVARES DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

EXEQUENTE: MOCELLIN COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, 

acerca dos extratos relativos às consultas realizadas nos sistemas 

informatizados, conforme ID 25113166, embora devidamente intimada ,ID 

25113177. Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. . SINOP, 6 de dezembro de 2019. EDIVALDO 

UBALDO MARTINS DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: 

(66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008832-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1011399-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

 

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

dias, especificar 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; e, na mesma 

oportunidade, manifeste se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008338-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BESSA (REU)

 

INTIMAÇÃO dos advogados da parte autora para manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 290689 Nr: 2730-63.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO NARDI - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHIRLE CRISTIANE MALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 10.374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inadimplida as custas pendentes, expeça-se certidão de débito de custas 

processuais, nos termos da orientação emanada do Provimento CGJ n.º 

40/2014.

Após, ARQUIVEM-SE definitivamente os autos, com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130212 Nr: 9427-47.2010.811.0015

 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: CHIRLE CRISTIANE MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO NARDI - ESPÓLIO, ARIANE FRANCISCA 

NARDI GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:OAB/MT 10.374-B

 Vistos etc.

Diante da certidão de p. 415, intimem-se as partes, através de seus 

patronos para, no prazo de 05 (cinco) dias, darem prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entenderem de direito.

 Não havendo manifestação, intimem-se, pessoalmente, para em 05 

(cinco) dias, darem prosseguimento ao feito, pugnando o que entenderem 

de direito, sob pena de sua extinção sem resolução do mérito, consoante 
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o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Transcorridos os mencionados prazos, com ou sem manifestação, 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98446 Nr: 5464-02.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DE OLIVEIRA - REP. COM. S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC BRASIL INDÚSTRIA DE TUBOS E 

CONEXÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFIM SUEMI NAKAMURA - 

OAB:23664/PR, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT, THAÍS 

FERREIRA ROCHA - OAB:PR-37.765

 Vistos etc.

Diante da certidão de p. 905, intime-se a parte exequente, através de seu 

patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

pugnando o que entender de direito.

 Não havendo manifestação, intime-se, pessoalmente, para em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de sua extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto 

no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Concomitante, INTIME-SE a parte executada para se pronunciar.

Transcorridos os mencionados prazos, com ou sem manifestação, 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 262138 Nr: 4935-02.2016.811.0015

 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: ADEMIR MENDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - OAB:18125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc. [...] Logo, quitada integralmente a obrigação, impositiva a 

extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. Isto posto, equacionada 

a lide de forma amistosa e definidas as condições, cumpridas, homologo o 

acordo travado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Por conseguinte, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do 

Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta. 

Custas e despesas processuais a cargo do requerente, e sobre os 

honorários advocatícios, cada parte arcará com os honorários de seu 

patrono, tudo conforme estipulado no termo de acordo. Defiro o 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor do requerente, 

por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser realizada nas 

contas bancárias apresentadas por ele, com os acréscimos proporcionais 

da remuneração de modo que ao final seja zerado o saldo da conta, da 

seguinte forma: R$ 5.250,00, em favor de Ademir Mendes de Almeida – 

Banco Itaú, conta corrente n° 21334-9, agência 8218, CPF n° 

006.280.951-20 e R$ 3.000,00, em favor de João Paulo Curia Pereira – 

Banco Bradesco, conta corrente n° 0001745-5, agência: 5581-6, CPF n° 

346.527.818-65. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Renunciado expressamente ao prazo recursal, certifique-se e ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184647 Nr: 5734-50.2013.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS APARECIDO ROZEGUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERDEIROS E OUTROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Vistos etc.

Diante da certidão de p. 74, intime-se o requerente, através de seu 

patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

pugnando o que entender de direito.

 Não havendo manifestação, intime-se, pessoalmente, para em 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, 

sob pena de sua extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto 

no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

 Concomitante, INTIME-SE a parte requerida para se pronunciar.

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.: 203346 Nr: 5655-37.2014.811.0015

 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): JULIANA COLCHOES COMERCIO LTDA - ME, 

JULIANA MARCIA DA COSTA, FRANK FÁBIO BANCER

 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 PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Prossiga a parte credora requerendo o que entender de direito, em 05 

dias.

Não havendo manifestação, INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, 

para em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de sua extinção sem resolução do mérito, 

consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC.

Transcorridos os mencionados prazos, com ou sem manifestação, 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 168697 Nr: 3684-85.2012.811.0015

 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): SILVANI PIMENTA - COMÉRCIO ME, SILVANI 

PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VCRISTINA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 171, de modo que se intime a parte executada para 

indicar, em 05 dias, bens à penhora, com as suas respectivas avaliações, 

cientificada desde logo de que poderá incorrer nas penalidades do art. 

774, inciso V e parágrafo único, do CPC.

 Contudo, convém frisar que o reconhecimento, por outro lado, de ato 

atentatório à dignidade da justiça decorrente da não indicação de bens à 

penhora pela parte executada não é automático. Deve ser demonstrado o 

dolo respectivo, pois, a exemplo, se ela não tiver bens a indicar, isso não 

significa que ela tenha praticado maquinal ato atentatório à dignidade da 

justiça, simplesmente por ser aparentemente insolvente.

Após, prossiga a parte credora requerendo o que entender de direito, em 

05 dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 159 de 470



 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 71565 Nr: 317-63.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SANTINA GROSSI PERINOTTO, ROGÉRIO 

AUGUSTO PERINOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO COELHO BARBOSA, CRISTIANE 

COELHO BARBOSA, SIRLEI MARTINS DA SILVA VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE C. ZECCA - 

OAB:8.315-B/MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, SEBASTIÃO JANN - OAB:8730/MT

 Vistos etc. [...] Pleiteia a parte exequente expedição de ofício ao CNIB, 

para a busca de bens imóveis passíveis de penhora. A Central Nacional 

de Indisponibilidade de Bens - CNIB, conforme seu próprio nome sugere, 

visa publicizar a respeito de indisponibilidade genérica de bens indistintos, 

não identificados, acaso existentes (o que nem é possível descortinar) – 

uma espécie de restrição inversa - de modo que eventual negócio de 

compra e venda levado avante pelo executado, no sentido de dispor de 

ativos de raiz, seja consignada a indisponibilidade indistinta, prevenindo-se 

contra terceiros adquirentes que não poderão alegar boa-fé. Dispõe o art. 

2.º do Provimento n.º 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. In 

verbis: “A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a 

recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de 

indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como 

direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de 

levantamento das ordens nela cadastrada” (negritado). Nesse contexto, 

defiro o pedido sobredito. Após, cumprida a diligência retro, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Por fim, intime-se a parte executada 

Cristiane Coelho Barbosa, a fim de promover a sua regularização 

processual, ante a teor da petição de p. 260. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87326 Nr: 4738-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO ESPADOTTO

 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: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 Vistos etc. [...] 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, 

do aludido Codex.Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 

dias acima assinalado, além da multa de 10%, também serão acrescidos à 

monta devida os honorários advocatícios em sede de cumprimento de 

sentença, fixados pela Lei em 10% sobre o que for devido, na esteira do 

art. 523, § 1.º, do Código de Processo Civil. Na hipótese de pagamento 

parcial voluntário, a multa e os honorários advocatícios incidirão sobre a 

dívida remanescente. Força do art. 523, § 2.º, do CPC.Na hipótese de não 

pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor meirinho. Salvo 

se a avaliação depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador, cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. 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 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.Se a 

parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 15 

dias, após esgotado o prazo quinzenal para pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, na forma do art. 

525, caput, do CPC. [...] Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 177696 Nr: 13519-97.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULISTANA VEÍCULOS LTDA, HEDER VITOR 

MORAES PEREIRA, MARILENE ASSIS DE MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Citada por edital, a parte executada quedou-se inerte, conforme 

certificado à p. 158.

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 exequente acerca de eventual defesa 

ofertada pela curadora especial e, em seguida, remeta-se os autos 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85124 Nr: 2583-86.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILI NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIANEI LONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 136/137, de modo que se intime a parte executada 

para indicar, em 05 dias, bens à penhora, com as suas respectivas 

avaliações, cientificada desde logo de que poderá incorrer nas 

penalidades do art. 774, inciso V e parágrafo único, do CPC.

 Contudo, convém frisar que o reconhecimento, por outro lado, de ato 

atentatório à dignidade da justiça decorrente da não indicação de bens à 

penhora pela parte executada não é automático. Deve ser demonstrado o 

dolo respectivo, pois, a exemplo, se ela não tiver bens a indicar, isso não 

significa que ela tenha praticado maquinal ato atentatório à dignidade da 

justiça, simplesmente por ser aparentemente insolvente.

Após, prossiga a parte credora requerendo o que entender de direito, em 

05 dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128997 Nr: 8212-36.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPUSA INFORMÁTICA LTDA. (MSD 

INFORMÁTICA), FERNANDO HUGO LEANDRO, FABIO AUGUSTO 

LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste a parte credora acerca dos bens indicados à penhora pelo 

devedor às p. 214/215 ou prossiga com o 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.

Transcorrido o mencionado prazo, com ou sem manifestação, conclusos.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157621 Nr: 4765-06.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GLAUCIO SANTANA, ANTÔNIO FORTES 

BUSTAMANTE, MAISA PIAZZA BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

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

OAB:13842-A

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente de p. 109.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do imóvel dado em garantia, 

indicado pelo exequente na referida petição de p. 109.

 Se aceito o bem constritado e não liberados judicialmente, penhore-o, 

mediante termo, e avalie-o o senhor oficial de justiça, ainda que de forma 

indireta, somente se não for possível a forma direta, intimando-se a parte 

executada, inclusive acerca do seu encargo como depositária judicial, 

ressalvada a possibilidade, se assim for requerida justificadamente, de os 

bens serem entregues à parte exequente sob a mesma condição de 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º, do CPC.

 Sobre a avaliação, digam as partes em 05 dias, devendo a credora 

posicionar-se a respeito da prevalente adjudicação, se lhe interessar, ou 

indicar sem demora a forma de alienação pretendida.

 Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma que for indicada.

Após, cumpridas as diligências retro, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 302587 Nr: 9958-89.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO LEANDRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A/MT

 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.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 201343 Nr: 3968-25.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIARA DENISE STEFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMASO COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

-EIRELI-ME, RUDIMAR LUIZ DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 72/73, de modo que se intime a parte executada para 

indicar, em 05 dias, bens à penhora, com as suas respectivas avaliações, 

cientificada desde logo de que poderá incorrer nas penalidades do art. 

774, inciso V e parágrafo único, do CPC.

 Contudo, convém frisar que o reconhecimento, por outro lado, de ato 

atentatório à dignidade da justiça decorrente da não indicação de bens à 

penhora pela parte executada não é automático. Deve ser demonstrado o 

dolo respectivo, pois, a exemplo, se ela não tiver bens a indicar, isso não 

significa que ela tenha praticado maquinal ato atentatório à dignidade da 

justiça, simplesmente por ser aparentemente insolvente.

Diligencie o oficial de justiça até a residência da parte executada, a fim de 

verificar os bens que guarnecem considerados supérfluos, expedindo 

para tanto mandado de constatação.

Após, prossiga a parte credora requerendo o que entender de direito, em 

05 dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 75196 Nr: 3588-80.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CHRISTIAN LAURE - 

OAB:155.277-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc. [...] Havendo regra específica aplicável ao processo de 

execução, não há falar em incidência, de que se aplica somente ao 

processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência da 

parte requerida para o ingresso do cessionário no processo (art. 108 e 

109, § 1.° do CPC). O art. 108 do CPC preconiza que somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em Lei. Já o art. 

109 reza que não se altera a legitimidade das partes em virtude da 

alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos a título 

particular. Desta feita, o prosseguimento da execução pelo cessionário, 

cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos será 

possível independentemente do prescrito pelo art. 109, § 1.°, porquanto as 

regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao 

processo de execução quando não há norma específica regulando o 

assunto, na forma do art. 318, parágrafo único, do CPC. Há de se 

enfatizar que a cessão de crédito está disciplinada no art. 286 do Código 

Civil, o qual dispõe que o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não 

se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor. 

Isto posto, defiro o pedido de substituição processual, em razão da 

cessão de crédito realizada entre o Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. e 

AMERRA – LEAF Agro Recovery I Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditórios Não Padronizados. Logo, proceda-se a retificação na capa dos 

autos para constar o nome da parte exequente AMERRA – LEAF Agro 

Recovery I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não 

Padronizados. A seguir, pronuncie-se a parte acionante, no prazo de 05 

dias, requerendo o que for de direito. Anote-se o nome do patrono 

indicado à p. 461 para fins de intimações, conforme requerido. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196840 Nr: 18540-20.2013.811.0015

 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: CRESED TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J. SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Vistos etc. [...] Logo, não há possibilidade de nova demanda ser ajuizada 

com a finalidade de discutir o direito renunciado, visto que a renúncia faz 

coisa julgada material. Não custa frisar que os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais, como neste caso, ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou a 

extinção, como é a hipótese, de direitos processuais. Ordem do art. 200, 

caput, do CPC. Isto posto, equacionada a pendenga de forma amistosa e 

definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, reconhecida 

a renúncia, impositiva a extinção da ação, pois exaurido o seu mérito. 
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Desse modo, nos termos dos arts. 487, inciso III, letra “c” do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinta a ação em pauta. Sem custas 

remanescentes. Conforme acordado, se só as custas e as despesas 

processuais remanescentes serão pagas pela parte requerida, no 

reverso, as custas e despesas processuais originárias, já adiantadas, 

ficarão por conta da parte requerente. Quanto aos honorários 

advocatícios, cada parte arcará com os honorários de seu patrono, 

conforme peticionado pela parte autora à p. 471. Renunciado ao prazo 

recursal, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360542 Nr: 10561-94.2019.811.0015

 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: ARAMIS CARLOS BERNINI, NEIDE ZANASI BERNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA CELESTE 

LTDA, SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 6280/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FÁBIO LUIS ANTONIO - OAB:31.149-PR, SILVANO 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Intimem-se os advogados dos embargados acerca da r. decisão: "Vistos 

etc. Embargos de terceiro opostos por Aramis Carlos Bernini e Neide 

Zanasi Bernini em desfavor de Cooperativa Agrícola Mista Celeste Ltda. e 

Sipal Indústria e Comércio Ltda., todos qualificados. (...). Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça à parte embargante de terceiro, devendo ser 

anotado para os fins devidos. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte embargante. Por fim, 

cite-se a parte embargada, nos moldes do art. 677, § 3º, do CPC, para 

contestar em 15 dias, cientificada desde logo de que seu silêncio 

importará em revelia, cujos efeitos poderão resultar em veracidade dos 

fatos alegados. Força do art. 679 do CPC. A seguir, havendo preliminares 

ou juntados documentos, pronuncie-se a respeito em réplica e no mesmo 

lapso a parte embargante. Se necessário, seguindo-se o rito comum 

ordinário, poderá ser marcada audiência de conciliação ou de instrução e 

julgamento. Calha acentuar que todos os agentes devem cooperar para 

uma solução de mérito em tempo razoável e ao juiz compete promover a 

conciliação das partes a todo tempo, a teor dos arts. 4º, 6.° e 139, inciso 

V, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362164 Nr: 11612-43.2019.811.0015

 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: ADENILSON MAROCCO, MARINES FATIMA GALLI 

MAROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA CELESTE 

LTDA, SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT 18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:MT - 

6280/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FÁBIO LUIS ANTONIO - OAB:31.149-PR, SILVANO 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 "Vistos etc. Embargos de terceiro opostos por Adenilson Marocco e 

Marines Fátima Galli Marocco em desfavor de Cooperativa Agrícola Mista 

Celeste Ltda. e Sipal Indústria e Comércio Ltda., todos qualificados (...). 

Isto posto, hei por bem indeferir o pedido liminar, eis que ausentes os 

requisitos de mister para o deferimento da liminar nestes embargos de 

terceiro. Cite-se a parte embargada para contestar em 15 dias, cientificada 

desde logo de que seu silêncio importará em revelia, cujos efeitos poderão 

resultar em veracidade dos fatos alegados. Força do art. 679 do CPC. A 

seguir, havendo preliminares ou juntados documentos, pronuncie-se a 

respeito em réplica e no mesmo lapso a parte embargante. Se necessário, 

seguindo-se o rito comum ordinário, poderá ser marcada audiência de 

conciliação ou de instrução e julgamento. Calha acentuar que todos os 

agentes devem cooperar para uma solução de mérito em tempo razoável e 

ao juiz compete promover a conciliação das partes a todo tempo, a teor 

dos arts. 4º, 6.° e 139, inciso V, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 199676 Nr: 2371-21.2014.811.0015

 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

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESED TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 Vistos etc. [...] 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. Conforme acordado, se só as custas e as 

despesas processuais remanescentes serão pagas pela parte requerida, 

no reverso, as custas e despesas processuais originárias, já adiantadas, 

ficarão por conta da parte requerente. A respeito dos honorários 

advocatícios, já que nada foi mencionado no acordo, cada qual deverá 

responder pelos os dos seus respectivos patronos. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo 

recursal, certifique-se e ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172592 Nr: 7512-89.2012.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S.A., CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREIAS PICCININI - 

OAB:43434, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8224A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, 

ROSANA BENENCASE - OAB:OAB/SP 120552, SELMA LIRIO SEVERI - 

OAB:OAB/SP 116356

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo as 

partes requeridas para no prazo de 15 ( quinze ) dias, apresentarem 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 195/204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66295 Nr: 5991-56.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180679 Nr: 1519-31.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GALVANI MICHELÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. AMARO MADEIRAS - ME, CLARO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX GALVANI MICHELÃO - 

OAB:14584/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:76696/MG

 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 de penhora, 

avaliação e intimação, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190716 Nr: 12227-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PLENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 Certifico e dou fé , que decorreu o prazo legal sem que o advogado da 

parte autora manifestasse nos autos embora devidamente intimado, 

conforme Dje 10585 - publicado em 26/09/2019. Nos termos da legislação 

vigente, intimo a parte autora para no prazo de 05 ( cinco ) dias, 

manifestar nos autos a fim de dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219756 Nr: 18158-90.2014.811.0015

 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: ALVORADA MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE 

SEGURANÇA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

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

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, MARCELO REBERTE DE MARQUE - 

OAB:OAB/SP 219733, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:OAB/MS 11.235

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para manifestar nos autos no prazo legal, acerca da proposta 

de honorários apresentada às fls. 257/258.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129496 Nr: 8711-20.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDILIA ROSALINA VILANOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO - OAB:MT/16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 207.32-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo as 

partes para no prazo legal manifestarem acerca do laudo pericial acostada 

aos autos às.191/195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174088 Nr: 9426-91.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAGL, DMS, VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuele Mendonça Guerino - 

OAB:25789, QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco) dias, manifestar acerca da 

certidão negativa lançada aos autos pela Sr. ª Oficiala de Justiça , 

conforme conteúdo colacionado abaixo:

 Certifico em cumprimento ao presente mandado (Autos 174088), que 

diligenciei por três vezes ao endereço indicado, ou seja, na Rua dos 

Salgueiros, n. 133, Setor Residencial Norte, nesta cidade de Sinop/MT, e 

NÃO LOGREI ÊXITO em encontrar o executado DENIMAR MARCELO 

SIMONATO, sendo que no endereço encontrei a casa sempre fechada, 

sendo que deixei recado na caixa de correios para que entrasse em 

contato, o que não ocorreu e da terceira vez pedi informações na casa ao 

lado, casa n. 117, e o vizinho disse não conhecer o executado e que a 

casa n. 133 é de aluguel e que muda constantemente de moradores.

 Assim, pelos motivos expostos, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR o executado 

DENIMAR MARCELO SIMONATO, e devolvo o presente mandado em 

Cartório para as providências de praxe.

Dou fé.

Noraney Joaquim de Sousa

Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296299 Nr: 6135-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELMIRO CLÓVIS GALINDO, RICARDO LUCAS 

GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora através de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, conforme 

transcrição abaixo:

Certifico e dou fé, eu, VALTER MORTELARO LOPES, Oficial de Justiça, 

que em cumprimento ao respeitável mandado do Meritíssimo Juiz de Direito 

da Primeira Vara Cível desta Comarca de Sinop/MT, Excelentíssimo Senhor 

Doutor WALTER TOMAZ DA COSTA, e, extraído dos autos de nº. CÓDIGO: 

296299 (MANDADO DE INTIMAÇÃO – ESPÉCIE: INCIDENTES em que 

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA move em desfavor de 

RICARDO LUCAS GALINDO E OUTRO.

Diligenciei junto ao endereço constante no mandado, AVENIDA DOS 

JACARANDÁS, 1350, BAIRRO: JARDIM CELESTE, nesta urbe, local onde 

DEIXEI de proceder com a INTIMAÇÃO de RICARDO LUCAS GALINDO, haja 

vista ter se mudado para o Estado do Pará, em endereço desconhecido 

por seus familiares, conforme informação prestada pela senhora 

MAFALDA GALINDO, mãe de RICARDO LUCAS GALINDO.

Desta forma devolvo o presente mandado em cartório para os devidos 

fins.

 O referido é verdade e dou fé.
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Sinop/MT, 30 de outubro de 2019

VALTER MORTELARO LOPES - OFICIAL DE JUSTIÇA - MAT: TJMT - 3661

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213846 Nr: 14056-25.2014.811.0015

 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: NEIVA LUCIANE DE OLIVEIRA SUSSAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA NUNES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS 

DE MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

CÓDIGO 213846

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 14056-25.2014.811.0015

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: NEIVA LUCIANE DE OLIVEIRA SUSSAI

PARTE RÉQUERIDA: ANA MARIA NUNES CORDEIRO, brasileira, portadora 

da cédula de identidade RG n.º 54887124 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob 

o n.º 695.368.999-49.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA acima indicada e 

qualificada, em conformidade com a petição de fls.62/65 e decisão de fls. 

66, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo do presente edital cumpra 

a obrigação relativa ao pagamento do débito no valor de R$ 7.327,30 (sete 

mil , trezentos e vinte e sete reais e trinta centavos), sob pena de multa de 

10% (dez por cento) sobre o débito; fica advertido que decorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem que haja o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

para que o executado, independentemente da penhora ou nova intimação, 

apresente nos próprios autos, sua impugnação.

DECISÃO/DESPACHO: 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.

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, do aludido Codex. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 dias acima assinalado, 

além da multa de 10%, também serão acrescidos à monta devida os 

honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, fixados 

pela Lei em 10% sobre o que for devido, na esteira do art. 523, § 1.º, do 

Código de Processo Civil. Na hipótese de pagamento parcial voluntário, a 

multa e os honorários advocatícios incidirão sobre a dívida remanescente. 

Força do art. 523, § 2.º, do CPC. Na hipótese de não pagamento, 

acrescida a multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

também esta desde logo pelo senhor meirinho. Salvo se a avaliação 

depender de conhecimentos técnicos especializados, hipótese em que, 

certificado a respeito, será nomeado avaliador, cujos honorários 

respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. 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 exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior. Se 

a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 15 

dias, após esgotado o prazo quinzenal para pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, na forma do art. 

525, caput, do CPC. Hipótese em que deverão os autos vir conclusos para 

recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra 

não terá efeito suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para 

contrariá-la no mesmo lapso. Ademais, referente aos pedidos subsidiários 

com fincas a expropriação de bens via sistema BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD, postergo sua análise, haja vista depender do não cumprimento 

desta determinação pela parte executada. Por fim, conforme autoriza o art. 

782, § 3.º, do CPC, expeça-se certidão de débito atualizado, 

entregando-se à parte exequente, para os fins devidos, a ser comprovado 

nos autos. 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 e, a princípio, não são alcançados pela assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

na forma da Lei. Eu, Edivaldo Ubaldo Martins da Silva, digitei.

Sinop - MT, 13 de janeiro de 2020.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210975 Nr: 11745-61.2014.811.0015

 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): JEAN PEREIRA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727-0MT, GILCENO CALEFFI - OAB:19.010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA - OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15.884, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

210975 §!6*l¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 11745-61.2014.811.0015

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

PARTE RÉQUERIDA: JEAN PEREIRA SILVA ME, Inscrita CNPJ n.º 

17.646.489/001-76.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO acima indicado e qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, através de seu representante 

legal, para cientificá-lo da penhora e restrição realizada nos autos sobre 

veículos de sua propriedade, conforme se extrai dos extratos aportados 

às fls. 104/105, bem como informar-lhe do encargo que recai sobre vossa 

senhoria de depositário judicial, conforme decisão de fls. 99/100, abaixo 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Pedido de penhora de dinheiro em 

espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira, que defiro, 

posto que obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de 

Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei. 

Assim tem sido o norte pretoriano (destaque em negrito): “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE DÉBITO. OFERECIMENTO DE BENS À 

PENHORA. INTEÇÃO DE GARANTIR O JUÍZO. ORDEM DE PENHORA. 

MANDADO DE CITAÇÃO. BACENJUD. 1. Está evidenciada a intenção do 

exequente de garantir o juízo da execução, para seu devido 

prosseguimento. 2. Não há notícia de que, citada, a executada tenha 

efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora. 3. A ordem 

de penhora de bens deve constar no próprio mandado de citação, a ser 
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cumprido pelo oficial de justiça (art. 829, § 1º0 do CPC). 4. A medida 

constritiva foi efetivado via Bacenjud após o decurso do prazo para 

pagamento, porquanto a penhora em dinheiro é preferencial, CF. Previsão 

do art. 835 do CPC”. (TRF 04ª R.; AG 5020280-25.2018.4.04.0000; Quarta 

Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 15/08/2018; 

DEJF 17/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Penhora de valores através do sistema bacenjud. Pedido de 

substituição por bem imóvel indeferido. Correta priorização da penhora de 

valores em dinheiro ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Observação da ordem legal prevista no art. 835, do CPC. Princípio da 

menor onerosidade que deve ser aplicado observando-se o interesse do 

credor. Ausência de demonstração de situação excepcional. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

1725488-5; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis 

Gomes Aniceto; Julg. 21/02/2018; DJPR 08/03/2018; Pág. 180). Não se 

olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada Jean Pereira 

Silva ME, inscrita no CNPJ n.º 17.646.489/0001-76 e Jean Pereira da Silva, 

inscrito no CPF n.º 727.378.671-34; até o limite do crédito em execução, na 

quantia calculada de R$ 2.877,35 ( Dois mil, oitocentos e setenta sete reais 

e trinta e cinco centavos), conforme planilha atualizada do débito de p. 

96/97. 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, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se 

insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Por outro lado, 

pugnou a parte exequente pela realização de pesquisa de ativos 

automotores e a sua penhora por meio do conveniado sistema RENAJUD, 

que defiro, pois constante do rol previsto no art. 835, inciso IV, do CPC, 

sem noticias da existência de outros bens prevalentes. Isso acaso 

infrutífera ou insuficiente a penhora on-line acima determinada, a significar 

que eventual constrição de automotores será subsidiária, realizando-se 

primeiro a pesquisa de dinheiro em espécie via sistema BACENJUD. 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 acervo 

patrimonial penhorável para satisfazer o 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 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 (CPC, art. 837), 

compatível com o valor do crédito em execução. Se exitosa a localização 

de veículos, determino seja feita restrição eletrônica de transferência e a 

respectiva anotação da penhora no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo. Junte-se aos autos o extrato respectivo, 

pelo que restará formalizada a penhora, com vistas à parte credora para 

se pronunciar em 05 (cinco) dias. Se aceito o bem contristado, intime-se a 

parte executada, acerca do seu encargo como depositário judicial, 

ressalvada a possibilidade, desde que justificada, de o bem ser entregue à 

parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, depositário 

judicial, na forma do art. 840, § 2º, do CPC. Formalizada a penhora, nos 

termos acima alinhavados, avalie-se o respectivo acervo, via oficial de 

justiça, de forma direta, individualizado, se for localizado, ou de forma 

indireta, se não localizado. Sobre a avaliação, digam as partes em 05 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. 

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir de outra forma, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Após, cumpridas 

as diligencias retro, com ou sem sucesso, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edivaldo Ubaldo 

Martins da Silva , digitei.

Sinop - MT, 13 de janeiro de 2020.

Livia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229339 Nr: 5215-07.2015.811.0015

 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): WILMAR BERNARDINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora através de seu advogado para no prazo de 05 (cinco ) dias, 

manifestar nos autos a fim de dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65343 Nr: 5043-17.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILSON FERREIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:7045

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem acerca da pesquisa efetuada por meio do sistema RENAJUD 

de fls. 199/200.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41029 Nr: 4952-58.2004.811.0015

 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: JOSE ELIZEU GASPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI FERRONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803, ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-7.570, MARISA PIVA MOREIRA - OAB:OAB/MT 7479/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 165 de 470



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:22803/O

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo legal manifestar nos presentes autos, acerca 

da petição de fls. 189/190 aportada pela requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170601 Nr: 5682-88.2012.811.0015

 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): R. ZANKOSKI COMÉRCIO EPP, RUBENS 

ZANKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez)dias, manifestar nos autos a fim de dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98266 Nr: 5281-31.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DAS BIKES LTDA. ME, DANIEL 

SILVEIRA DOS SANTOS, LEODETE DELLANI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162357 Nr: 10117-42.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAS-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez)dias, manifestar nos autos a fim de dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276958 Nr: 14228-93.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAS LEONEL MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez)dias, manifestar nos autos a fim de dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85008 Nr: 2458-21.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOESIA MARIA BARBOSA MOREIRA, 

JOAQUIM MARCELINO MOREIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo legal efetuar o recolhimento da diligência, a fim 

de possibilitar o cumprimento do mandado, conforme petição de fls. 226, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259198 Nr: 3194-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE LOPES MACIEL - 

OAB:19480, FERNANDO FREITAS FERNANDES - OAB:19171 MS, HELDER 

GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora a manifestar no prazo de 05 (cinco)dias, sobre a devolução 

do AR de fls.100 verso, pelo motivo(desconhecido ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271358 Nr: 10652-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVANCED EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGINIA DA SILVA SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo legal, manifestar acerca da certidão negativa 

do Sr. Ofciail de Justiça, conforme conteúdo abaixo transcrito:

Certifico e dou fé, eu, VALTER MORTELARO LOPES, Oficial de Justiça, 

que em cumprimento ao respeitável mandado do Meritíssimo Juiz de Direito 

da Primeira Vara Cível desta Comarca de Sinop/MT, Excelentíssimo Senhor 

Doutor WALTER TOMAZ DA COSTA, e, extraído dos autos de nº. CÓDIGO: 

271358 (MANDADO DE INTIMAÇÃO – ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA em que ADVANCED EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA move em 

desfavor de VIRGINIA DA SILVA SCHNEIDER.

Diligenciei junto ao endereço constante no mandado, RUA DOS MARUPAS, 

354, BAIRRO: JARDIM JACARANDÁS, nesta urbe, local onde DEIXEI de 

proceder com a INTIMAÇÃO de VIRGINIA DA SILVA SCHNEIDER, haja vista 

ter se mudado para endereço desconhecido, conforme informação 

prestada pela senhora SINTIA.

Certifico ainda que, a senhora SINTIA informou ser a verdadeira moradora 
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naquele imóvel (inquilina), sendo que VIRGINIA DA SILVA SCHNEIDER, é 

sua prima e apenas morou por certo período com ela, mas há 

aproximadamente 01 (um) ano se mudou para destino ignorado e não mais 

tiveram qualquer tipo de contato, não sabendo a senhora SINTIA prestar 

qualquer informação a respeito do paradeiro de sua prima.

Desta forma devolvo o presente mandado em cartório para os devidos 

fins.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 04 de novembro de 2019

VALTER MORTELARO LOPES

OFICIAL DE JUSTIÇA

MAT: TJMT - 3661

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87745 Nr: 5155-15.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALEXANDRE CALEGARI, VALDECIR 

LUIZ ZENI, ELENITE FATIMA CALEGARI ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo legal, manifestar acerca da certidão negativa 

do Sr.Oficial de justiça, conforme conteúdo abaixo transcrito:

Certifico em cumprimento ao presente mandado (Autos 87745), que 

diligenciei aos endereços indicados, ou seja, na Rua dos Agapantos, nº 

208, Jardim Primaveras e na Rua dos Ciclames, nº 117, também no Jardim 

Primaveras, nesta cidade de Sinop/MT, e NÃO LOGREI ÊXITO em encontrar 

os executados, sendo que no primeiro endereço falei com a SRª IVONE, 

que disse que o executado DANIEL ALEXANDRE CALEGARI, reside 

naquele endereço, mas que não estava no momento, motivo pelo qual 

retornei em data posterior e também não o encontrei pessoalmente, mas 

deixei recado com o número do telefone para que ele entrasse em contato. 

E ainda, no segundo endereço, fui informada que quem mora ali é o casal 

Viviane e Márcio, há mais de seis anos e ninguém soube informar sobre 

os executados VALDECIR LUIZ ZENI e ELENITE FÁTIMA CALEGARI ZENI.

 Assim, pelos motivos expostos, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR os 

executados DANIEL ALEXANDRE CALEGARI, VALDECIR LUIZ ZENI e 

ELENITE FÁTIMA CALEGARI ZENI, e devolvo o presente mandado em 

Cartório para as providências de praxe.

Dou fé.

Noraney Joaquim de Sousa

Oficiala de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162210 Nr: 9933-86.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA SILVA OLIVEIRA CUSTÓDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo legal, manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, conforme conteúdo abaixo transcrito:

 CERTIFICO em cumprimento ao r. mandado supra descrito, que diligenciei 

até a rua das Papoulas, 371, Jardim Paraíso, local em que fui atendida pela 

Sra. Elaine (inquilina) da Sra. DIANA SILVA OLIVEIRA CUSTÓDIO. Ocasião 

em que fui informada que a Sra. Elaine, reside em outro Estado, foi-me 

passado um número de celular como sendo o dela 66 – 996115509, para o 

qual liguei e o Sr. Juraci O. Sobrinho me atendeu e afirma que não 

conhece a requerida. Sendo assim, não foi possível proceder à penhora e 

avaliação dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel, objeto da matrícula 

27.708, do CRI de Sinop/MT; pois para que tal ato se concretize é 

necessário saber quantas parcelas já foram quitadas do financiamento 

adquirido junto a Caixa Econômica Federal. Em contatos com a Caixa 

Econômica Federal para obter informações sobre o financiamento, 

disseram-me que as informações serão fornecidas mediante o envio de 

Ofício do Juízo ao Gerente Geral, onde conste o número do CPF do 

beneficiário. Diante do exposto, devolvo o r. mandado na CM para as 

providencias. O referido é verdade e dou fé. Jandira Maria Hintz.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228914 Nr: 4977-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MEDEIROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo legal, manifestar acerca da certidão de fls.88 , 

bem como do Auto de Avaliação de fls. 89.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123195 Nr: 2369-90.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO JULIO PEREIRA DE SALES, ADÃO SESPERE, 

NALVA PEREIRA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDEMAR SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:12769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:3548-A, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/O

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte requerida através de seu advogado a manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32613 Nr: 3459-80.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMOR HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

da diligência do Sr.(a) Oficial(a) de Justiça, a fim de dar cumprimento ao 

mandado conforme petição de fls. 144, devendo a referida importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos:

“Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216154 Nr: 15780-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO OSCAR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARROTÉIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PARO 

LOPES - OAB:12083/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo as 

partes para no prazo de 05 ( cinco ) dias, manifestar nos autos acerca do 

Laudo acostado às fls. 96/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222158 Nr: 951-44.2015.811.0015

 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): EVALDO DE SOUZA MEI, EVALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007- CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos a fim 

de dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179895 Nr: 695-72.2013.811.0015

 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: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, SERASA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8224A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, 

ROSANA BENENCASE - OAB:OAB/SP 120552

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo as 

partes requeridas para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

Contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 411/422.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111476 Nr: 3768-91.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE CARVALHO CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITICÍOS NP, BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA - 

OAB:MT/14.172, SONIA MARIA ALVES SANTOS - OAB:MT/3.524 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, JOSE 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo as 

partes através de seus advogados, para manifestarem no prazo legal 

sobre a petição acostada aos autos às fls.448/466.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115572 Nr: 8387-64.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWEL BARLETTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA 

DRUSINA - OAB:7142-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a parte 

autora para manifestar nos presentes autos no prazo legal, dando 

prosseguimento no feito , requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112880 Nr: 5211-77.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA PEREIRA PINTO - 

TEMPORARIAMENTE INDEFERIDO, JOSE DE ARRUDA PINTO, JÚLIO 

ALBERTO PEREIRA PINTO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos 

acerca da devolução dos AR's de fls. 178/181 - verso, pelos motivos: não 

existe, mudou-se, mudou-se e não existe número , na respectiva ordem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259332 Nr: 3289-54.2016.811.0015

 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: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALANA FRANCELINE JUNGLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco) dias, manifestar acerca da 

certidão negativa acostada aos autos às fls. 107, conforme conteúdo 

abaixo trancrito:

 Certifico em cumprimento ao r. mandado de CITAÇÃO que efetuei 

diligência no endereço do mandado (Avenida Flamboyants, 2.128- CTR - 

CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL, Jardim Paraíso, Sinop-MT) e lá estando 

NÃO FOI POSSÍVEL proceder a CITAÇÃO de ALANA FRANCILENE 

JUNGLOS em virtude de não encontrá-la. No local fui atendida pela 

Srta.Aline que me informou que há um ano a devedora ALANA desligou-se 

da empresa e tomou rumo ignorado. Diante do exposto devolvo o mandado 

em Cartório para os devidos fins. Dou fé. Rose Meyre Moggi - Oficiala de 

Justiça. Matrícula 5573 - PJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88525 Nr: 6030-82.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI CELEIRO DO MT - COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DE SORRISO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELÇO DURIGON, ALAN FÁBIO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a pesquisa realizada por meio do sistema 

RENAJUD, de fls. 231/233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242549 Nr: 13698-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMANE MARIA PAN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILO OSCAR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B

 Nos termos da legislção vigente do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo legal manifestar acerca da certidão de fl. 80, 

bem como do Auto de Penhora e Avaliação de fl.81.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272264 Nr: 11235-77.2016.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ANTONIO WOLFART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAFAEL MENEGAZO 

- OAB:48.017/PR

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007, intimo a parte 

requerida para no prazo legal, manifestar acerca da petição aportada aos 

autos de fls. 76/79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157592 Nr: 4731-31.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI, DEALMIR SALVADORI, 

LUCIENE CILIÃO SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMIL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 11.887-B, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora a manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

negativa lançada nos autos às fls. 357, conforme conteúdo abaixo 

transcrito :

 Certifico e dou fé, em cumprimento ao mandado, expedido pelo(a) MM(a). 

Juiz(a) de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, que me 

dirigi a Av. dos Jacarandás, nr. 3585, Bairro Centro sede do município de 

Sinop e ai estando não logrei êxito de realizar a penhora, avaliação e 

intimação determinada. Diligenciei no local 6 vezes e em nenhuma delas 

obtive a informação que Dealmir Salvadori e Luciene Cilião Salvadori, 

estivesse ou estivessem no prédio. Em todas as tentativas, o porteiro do 

prédio interfonava e ao ser atendido, me repassava a informação que 

nenhum dos dois devedores estavam no apartamento. Considerando 

tratar-se de penhora, será necessário que a parte autora indique o bem a 

ser penhorado, pois mesmo que fosse atendido pelos devedores, ainda 

assim dependeria que eles indicassem um bem passível de penhora.

Diante do exposto, considerando o número de diligências e tempo de 

posse do mandado, devolvo-o a cartório para os devidos fins.

O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221034 Nr: 307-04.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdBAePAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACERL, NSP, TdMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL - OAB:211853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

devolução dos AR's de fls. 172/173, pelo motivo de inexistência de 

número.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210214 Nr: 11165-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco ) dias, manifestar acerca da 

devolução do AR de fl. 108, pelo motivo "não existe número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308392 Nr: 13696-85.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOPEMA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O. MADEIRAS LTDA, ARNALDO TEICHEIRA 

TURRA, SOELI TEREZINHA TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:OAB/MT. 20.715

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para manifestar no prazo de 05 ( cinco) dias, acerca da 

devolução do AR de fl. 41 , pelo motivo : " mudou-se ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189303 Nr: 10648-60.2013.811.0015

 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): WANDERLEI INGLEZ, FATIMA CRISTINA 

CARLOTO INGLEZ

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

certidão negativa acostada aos autos às fls.110, conforme seu conteúdo 

abaixo transcrito:

Certifico em cumprimento ao respeitável mandado, supramencionado, por 

determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop 

- MT, extraído dos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que, 

em diligência, NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A CITAÇÃO DA REQUERIDA: 

FÁTIMA CRISTINA CARLOTO INGLEZ, em razão de não encontrar a Rua 

Guanabara no Centro da cidade de Sinop - MT. Observando o mapa da 

cidade pode-se constatar que as ruas localizadas no centro da cidade 

possuem nomes de plantas. Além disso, os imóveis não mais estão 

identificados por quadras e lotes, mas, sim, por numeração arábica em 

ordem crescente de décimos a milésimos.

 Diante do exposto, devolvo o r. mandado em cartório e fico no aguardo do 

que V. Exa. determinar.

 O referido é verdade e dou fé.

 Alberto Carlos dos Santos Anjos

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210661 Nr: 11519-56.2014.811.0015

 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 - BANCO MÚLTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVALDO MIGUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco) dias, manifestar acerca da 

certidão negativa lançada às fls. 213 dos presentes autos, conforme 

conteúdo abaixo transcrito:

 Certifico, que diligenciei-me no endereço fornecido, onde DEIXEI DE 

PROCEDER A CITAÇÃO do requerido ROVALDO MIGUEL DOS SANTOS, 

pois não o avistei pessoalmente, sendo que no endereço quando lá estive 

encontrei a senhora ROBENILDA (pessoa idosa), a qual informa ser irmã 

do devedor, mas segundo ela ele não reside ali, que apenas sabe que o 

mesmo trabalha em uma empresa ligada ao ramo de construção de asfalto, 

e que é na cidade de Sorriso/MT, mas não soube declinar o endereço e ou 

o nome da empresa.

 Diante do acima exposto, e da dificuldade em localizar o requerido, 

devolvo o mandado em cartório para os devidos fins, ficando no aguado 

do que Vossa Excelência determinar.

Dou fé, Sinop(MT), 04 de dezembro de 2019.

Gilmar Pandolfo

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256673 Nr: 1759-15.2016.811.0015

 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: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROMO SINOP FOTOLITOS PARA GRÁFICA 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SCOMPARIN - 

OAB:OAB/MT 21.803, ALEX DOMINGOS COTRIM - OAB:22819/MT, 

EDUARDO JOSÉ SCHEIBLER - OAB:80.909-RS, KELLI SABRINA 

ZAVADZKI GRAF - OAB:14816/MT, MARCELA WICZINSKI MUNARETTO 

- OAB:21723/O, RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - OAB:18125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

certidão negativa lançada às fls. 155 dos presentes autos, conforme 

conteúdo abaixo transcrito:

 Izanete Weisshaupt, Oficiala de Justiça, CERTIFICO em cumprimento ao 

respeitável mandado supra descrito, que me dirigi a rua indicada no 

mandado, Rua da Tamareiras, la estando procurei pelo número 926 e não 

encontrei. Nas proximidades encontrei os números 857, e depois da 

esquina encontrei o número 960. Perguntei e ninguém conhece a empresa 

procurada. Pelo motivo exposto, NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A 

CITAÇÃO DA EMPRESA RÉ CROMO SINOP FOTOLITOS PARA GRAFICAS 

LTDA ME. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207276 Nr: 8829-54.2014.811.0015

 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

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA CONTABILIDADE E 

CONTROLADORA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406-A,  GIANOTTI  A.  MORAES GOMES - 

OAB:OAB/MT18216, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislção vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

devolução do AR de fl. 205, pelo motivo: " Desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9831 Nr: 3259-15.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR BRUNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007 -CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco) dias, manifestar acerca da 

certidão negativa lançada às fls.276 , conforme conteúdo abaixo 

transcrito:

Certifico que em cumprimento ao respeitável mandado supra, diligenciei-me 

a Rua Valentin Dalastra, N.º 960, Bairro: Distrito Industrial (Madeireira – 

Pica Pau) e lá estando, após as formalidades legais, fui atendido pelo Sr. 

Valmir Geraldo, o qual afirmou que está no local há aproximadamente dez 

anos e que não conhece o executado Lenir Bruning. Diante do exposto 

DEIXEI DE INTIMAR o executado e devolvo o r. mandado em cartório. Dou 

fé.

 Sinop/MT, 09 dezembro de 2019.

 FRANCISCO TONINATO

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252845 Nr: 19744-31.2015.811.0015

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEANIO LOPES LIMA -ME, WALDEANIO 

LOPES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

devolução dos AR's de fls. 78/79, pelo motivo: "Desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247100 Nr: 16556-30.2015.811.0015

 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: SEMENTES SELEGRÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTELLI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO HORA CARDOSO - 

OAB:259805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar acerca da 

devolução do AR de fl.103, pelo motivo: " Não existe número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271953 Nr: 11039-10.2016.811.0015

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MELZ RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ns termos da legislação vigente e proviemento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo legal, providenciar o preparo da carta 

precatória a ser expedida para Comarca de Nova Mutum/MT, conforme 

endereço logrado no extrato de p. 57.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213364 Nr: 13701-15.2014.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BACHIEGA, RICARDO PICIN MORO, 

ELIANE ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo legal, manifestar acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de justiça lançada às fls. 146 dos autos, conforme texto 

abaixo colacionado:

Certifico e dou fé, em cumprimento ao mandado, expedido pelo(a) MM(a). 

Juiz(a) de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, que me 

dirigi a Rua das Nogueiras, nr. 953, Bairro Centro sede do município de 

Sinop e ai estando não logrei êxito de realizar a citação determinada. No 

local, na quarta diligência, encontrei em casa a Sra. Evelyn, que informou 

ali estar residindo a aproximadamente quatro meses, a casa é de aluguel e 

não conhece Moacir Biachiega. Sabe que o morador anterior era o Sr. 

David.

Diante do exposto, devolvo o mandado a cartório para os devidos fins.

O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228148 Nr: 4493-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO EMILIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco) dias, manifestar acerca da 

certidão negativa lançada às fls. 82 dos autos, conforme se extrai do seu 

conteúdo abaixo transcrito:

Certifico e dou fé, que em cumprimento ao mandado, expedido pelo(a) 

MM(a). Juiz(a) de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, 

dirigi-me ao endereço indicado, sede do município de Sinop – MT e ai 

estando, na quarta diligência, INTIMEI em sua própria pessoa a Tiago 

Emiliano da Silva, quem dei conhecimento de todo conteúdo do mandado, 

que li em voz alta, ao que no final exarou sua nota de ciente e aceitou a 

contrafé que lhe entreguei.

Não foi possível realizar a penhora e avaliação determinada. Observei que 

a casa é de madeira e humilde. Segundo o Sr. Tiago, ela é alugada. O Sr. 

Tiago declarou e firmou de próprio punho, que não possui bens para 

oferecer em penhora.

 Diante do exposto, devolvo o mandado a cartório para os devidos fins. Se 

a parte autora tiver conhecimento da existência de bens penhoráveis, que 

os indique.

O referido é verdade.

Cotação: 03 diligências extras = R$ 126,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19690 Nr: 3098-34.2001.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE CURSOS DE CUIABÁ - COLÉGIO 

ISAAC NEWTON, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENEU JACOB LERNER, BERNADETE LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11.917-MT, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11973, EFRAIM 

RODRIGUES GONÇALVES - OAB:4156/MT, ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, intimo as 

partes para manifestarem-se nos autos no prazo de 05 ( cinco) dias, 

sobre a certidão de fls .981, bem como Auto de Penhora e Depósito e 

Avaliação Indireta de fls. 982/983 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77314 Nr: 5672-54.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLMIRO VOLMAN DA SILVA - ESPÓLIO, MARLI PALMA 

PASSOS VOLMAN, DAIANA CARLA VOLMAN DA SILVA, LUMA VOLMAN 

DA SILVA, GUSTAVO VOLMAN DA SILVA, GUILHERME VOLMAN DA 

SILVA, OLMIRO VOLMAN DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEO ROVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, intimo a 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco)dias, manifestar acerca da 

certidão de fls. 198, conforme seu conteúdo transcrito abaixo:

 Certifico que devolvo o respeitável mandado sem o devido cumprimento 

em virtude de não ter conseguido localizar a área a ser PENHORADA e 

AVALIADA. Mediante os fatos, solicito da parte Autora que de mais 

informação da localização da aérea ,ou que leve o Oficial de Justiça até, a 

mesma.O referido é verdade e dou fé.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006129-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. DEFANTE - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1006129-49.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 53.491,83 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: AVENIDA DAS 

ITAÚBAS, 4036, - DE 3720 A 4356 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-174 POLO PASSIVO: Nome: E. DEFANTE - ME 

Endereço: Lugar incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor d o 

Executad o da importância de R$ 51.081,23 (cinquenta e um mil, oitenta e 

um reais e vinte e três centavos), representada pela nota promissória no 

valor de R$ 55.122,00 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte e dois reais) , e 

pelo saldo devedor do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e 

Outras Avenças n° 530/912519, celebrado em 19.0 6.201 7 , onde a 

primeira executad a confessou dever ao exequente a importância de R$ 

44.031,46 (quarenta e quatro mil, trinta e um reais e quarenta e seis 

centavos), para ser restituído em 24 parcelas mensais no valor de R$ 

2.296,75 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e cinco 

centavos ) , sendo a primeira parcela com vencimento em 1 9.0 9.2017 , e 

as demais em igual dia dos meses subsequentes, estando o crédito do 

exequente discriminado no demonstrativo de cálculo anexo, em obediência 
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ao artigo 798, I, alínea “b” e § único, do Novo Código de Processo Civil. 

Ficou convencionado que o pagamento das parcelas , de acordo com a 

cláusula 3ª do contrato, seria mediante débito na conta corrente n° 2323 - 

0 , que a primeira executad a mantém junto à agência 953 do Banco 

Exequente. Porém, não foi possível realizar o débito das parcelas a partir 

da vencida em 19.09.2017, face à inexistência de saldo disponível, 

ocasionando o vencimento antecipado de todo o débito, conforme cláusula 

5ª do contrato. O Exequente usou todos os meios suasórios para o 

recebimento de seu crédito, porém, tornaram -se infrutíferas todas as 

tentativas, não restando alternativa, senão, o ajuizamento da presente 

execução. Diante disso, vem requerer de Vossa Excelência, a citação d o 

executad o, para que no prazo de 03 (três) dias (artigo 829 do NCPC), 

pague a importância de R$ 53.491,83 (cinquenta e três mil, quatrocentos e 

noventa e um reais e oitenta e três centavos), valor corrigido pel a INPC, 

mais juros de 12% ao ano e multa contratual de 2% até o dia 2 3.0 5.201 8 

, que deverá ser acrescido de juros moratórios de 12% ao ano, correção 

monetária pelo INPC a partir da data do cálculo até a data do efetivo 

pagamento, custas, despesas processuais e honorários advocatícios a 

serem arbitrados por Vossa Excelência, na forma do artigo 827 do Novo 

Código de Processo Civil, sob pena de , não o fazendo, ser -lhes 

penhorados e avaliados pelo Oficial de Justiça através da segunda via do 

mandado executivo, tantos de seus bens, o quanto forem necessários 

para satisfazer o crédito do exequente. Requer, ainda, que conste no 

mandado de citação, que o executado poder á valer -se das faculdades 

contidas no artigo 916 do Novo Código de Processo Civil. Para efeitos de 

citação, postula os benefícios do artigo 212 do Novo Código de Processo 

Civil. Outrossim, ante o expresso no o artigo 319, VII do NCPC, o 

exequente vem informar que tem por opção a não realização da audiência 

de conciliação, o que não implicará qualquer prejuízo às partes, pois se o 

executado tiver interesse na composição amigável da lide, dever á entrar 

em contato com a assessoria jurídica do banco para negociar o débito, de 

acordo com os parâmetros determinados pela instituição financeira ora 

exequente. Dá -se a presente ação o valor de R$ 53.491,83 (cinquenta e 

três mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos). 

DECISÃO: "Vistos etc. Expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato 

citatório. Vencido o prazo sem pagamento, munido da segunda via do 

mandado, proceda-se o oficial de justiça com a penhora e imediata 

avaliação dos bens encontrados ou indicados, lavrando os autos e 

intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências. Se a parte 

executada tiver advogado, a intimação retro será feita na pessoa deste. 

Não encontrada a parte devedora, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para resguardar a execução, inclusive 

servindo-se de eventuais indicações da parte credora, procedendo-se de 

acordo com o art. 830 do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de citação, 

podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 828; 829; 914 e 915, todos do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 10 de agosto de 2018. Walter Tomaz da 

Costa. Juiz de Direito. " ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MARLI CARLI BORGES, digitei. SINOP, 28 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003134-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TIMOTEO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. EDITORA GRAFICA LTDA - ME (REU)

C E DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1003134-97.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JULIO CESAR TIMOTEO DIAS Endereço: 

RUA DAS NOGUEIRAS, 1167, - DE 884/885 A 1303/1304, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-200 POLO PASSIVO: Nome: C E DE 

OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA - ME Endereço: RUA DOS ANGELINS, 10, 

SALA 2, JARDIM DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 78552-442 Nome: D. 

R. EDITORA GRAFICA LTDA - ME Endereço: Lugar incerto e não sabido 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: O Autor é empresário, administrador de empresas, 

corretor de imóveis, pecuarista, natural da cidade de Terra Nova D’Oeste – 

SP, casado, pai de dois filhos. O seu Pai, o saudoso ARMANDO DIAS (in 

memoriam), foi um dos pioneiros de Sinop, trazendo e instalando várias 

das primeiras famílias no ano de 1971, e como reconhecimento a Escola e 

o Ginásio de Esporte, no Jardim Boa Esperança, levam o seu nome. O 

Autor começou sua vida profissional muito cedo, aos treze anos de idade. 

Estabeleceu residência em Sinop-MT no ano de 1993, onde, desde então, 

participa ativamente de ações comunitárias junto a entidades religiosas, 

civis, esportivas e filantrópicas da comunidade. Há mais de 20 anos atua 

no ramo imobiliário. É proprietário e administrador da Dias Imobiliária, 

empresa referência no mercado imobiliário de Sinop-MT, onde recebeu 

vários Prêmios neste período. Foi vice-presidente do Hospital Santo 

Antônio, ajudou na construção da Igreja Nossa Senhora Aparecida no 

Jardim Boa Esperança, da ampliação da Igreja Presbiteriana Independente 

de Sinop, desenvolveu projetos junto a Pastoral da Criança, Clube de Mães 
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e Associação de Moradores, membro fundador da CAOPA (Centro de 

Acolhimento, Orientação e Proteção ao Adolescente). Foi Vereador 

Suplente (2001-2004), onde assumiu por 09 meses. Em 2004 foi o 8º 

Vereador mais votado. Em 2012 foi eleito novamente como Vereador, para 

a gestão 2013-2016, trabalhando sempre com liberdade e defendendo os 

interesses da população acima de tudo. Em Julho de 2009 recebeu o Título 

de “Cidadão Mato-Grossense”. Trabalhou ainda como Secretário de 

Trânsito e Transportes Urbanos, deixando um grande legado para a 

sociedade sinopense. No ano de 2016 o Autor pleiteou a reeleição para o 

cargo de Vereador de Sinop, onde numa campanha simples, mas honesta, 

como sempre agiu, sofreu o maior golpe da sua vida, não porque não foi 

eleito, mas por falsas acusações lançadas pelo Requerido contra a sua 

pessoa A campanha transcorria normalmente e ganhava corpo a cada dia, 

onde o Autor subia nas pesquisas de intenções de voto conforme se 

aproximava do dia da votação. O Requerido sem medir esforços, 

dolosamente, no intuito de prejudicar o Autor, começou publicar 

inverdades no seu jornal, denegrindo a imagem de pai de família, de 

empresário, de pecuarista, de corretor de imóveis, de homem público 

enfim, de candidato a vereador. Mais do que isto, feriu a honra da FAMÍLIA 

DIAS . Ressaltamos três assuntos que foram publicados no dia 30.09.2016 

(vésperas da eleição), onde claramente o Requerido pede para que a 

população não vote no Autor, não o reeleja para vereador, pois este teria 

sido “a favor da entrega do SAAES a iniciativa privada”, “aumento do IPTU” 

e “aumento do próprio salário. O Autor sempre lutou em favor dos 

sinopenses desde que fixou residência em Sinop no ano de 1993, e não 

seria diferente como Vereador, pois estas acusações, publicadas sem o 

mínimo de investigação jornalística, são FALSAS, são INVERDADES. O 

Requerido tinha total consciência que estava publicando INVERDADES 

contra o Autor, portanto, agiu não apenas culposamente, mas 

dolosamente. O Autor NÃO votou pela entrega do SAAES a iniciativa 

privada, NÃO votou pelo aumento do IPTU , NÃO votou pelo aumento do 

próprio salário. Vejamos como realmente o Requerente procedeu: a) 

SAAES Depois da edição da Lei Federal nº 11.445/2007 – que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico, todo Município Brasileiro teve que instituir a Política 

Municipal de Saneamento Básico, sob pena de não receber mais recurso 

federal. A Câmara Municipal de Sinop, no uso de suas atribuições, assim 

como o Autor, na condição de Vereador, votou e aprovou Lei 

Complementar nº 098/2013 – Institui a Política Municipal de Saneamento 

Básico e dá outras providências. Referida Lei Municipal NÃO entrega o 

SAAES à iniciativa privada, tão somente regulamenta a Política Municipal 

de Saneamento Básico . A entrega do SAAES a iniciativa privada foi um 

ato do Poder Executivo sem a participação do Autor. b) AUMENTO DO IPTU 

O Autor foi contra o aumento do IPTU desde o princípio. Simplesmente 

porque a forma como foi proposto pelo Poder Executivo o aumento seria 

exorbitante. O voto contra o aumento do IPTU poder ser visto pelo áudio e 

vídeo gravado pela Câmara Municipal durante a sessão com os 

vereadores. c) AUMENTO DE SALÁRIO O Autor NÃO votou a favor do 

aumento de seu próprio salário. O que foi votado na verdade foi a 

REPOSIÇÃO (reajuste) salarial em razão da inflação. Esta reposição se 

deu para todos os Servidores Públicos Municipais (executivo e legislativo). 

Reposição salarial não se confunde com aumento de salário. Enquanto 

que a reposição/reajuste busca o equilíbrio do salário em razão da perda 

inflacionária, no aumento busca-se algo acima da inflação como ganho 

real. Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência seja aceita e 

presente ação, e: a) a designação de audiência prévia de conciliação, nos 

termos do art. 319 , VII, do CPC/2015 ; b) a citação do requerido por meio 

postal, nos termos do art. 246, inciso I, do CPC/2015 ; c) ao final, seja dado 

provimento a presente ação, no intuito de condenar o réu a pagar a título 

de danos morais a importância de R$ 100.000,00 ; d) seja o Réu 

condenado ao pagamento de custas e despesas processuais, honorários 

advocatícios; Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova 

admitidos, em especial, pelos documentos acostados à inicial, por 

testemunhas a serem arroladas em momento oportuno e novos 

documentos que se mostrarem necessários. Dá-se a causa o valor de R$ 

100.000,00. JÚLIO CESAR TIMÓTEO DIAS, já qualificado nos Autos da 

Ação de Indenização Por Danos Morais – feito acima – que move em face 

do JORNAL DIÁRIO REGIONAL, por intermédio de seu advogado e 

procurador, vem, a augusta presença de Vossa Excelência, REQUERER a 

emenda da inicial para incluir no polo passivo a Empresa D. R. EDITORA 

GRÁFICA LTDA. – ME (DIÁRIO REGIONAL), pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.772.018/0001-08, com endereço na 

Rua Marina Dimpina Lobo Duarte, nº 38, Bairro Boa Esperança, CEP 

78.068-360, na cidade de Cuiabá-MT, que deverá responder 

solidariamente com a 1ª Ré. REQUER a citação da 2ª Ré por meio postal, 

nos termos do art. 246, inciso I, do CPC/2015. DECISÃO: "Nos termos do 

art. 334, do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

19/06/2017, às 09h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local. Cite-se o requerido, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 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). O art. 169 do CPC estabelece que o conciliador/mediador 

receberá remuneração pelo seu trabalho quando não houver quadro 

próprio de conciliadores do tribunal. Outrossim, o Conselho da 

Magistratura editou o Provimento 09/2016, estabelecendo, em seu art. 1º, 

§ 2º, que o juiz deve informar as partes da existência dessa despesa e do 

respectivo valor, conforme tabela anexa. Assim, com fundamento nos 

dispositivos acima citados, fixo a remuneração do conciliador/mediador em 

R$ 80,00 (oitenta reais) a hora, cujo valor deve ser depositado em conta 

judicial vinculada ao processo. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 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, MARLI CARLI BORGES, digitei. 

SINOP, 28 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) LIVIA FURQUIM 

RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010858-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO HENRIQUE BORGES (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010858-84.2019.8.11.0015. AUTOR(A): COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT REU: PABLO HENRIQUE BORGES Vistos etc. Por erros 

técnicos, o despacho de id. 24078903 não foi disponibilizado para 

conhecimento, impossibilitando, obviamente, o seu cumprimento. Desta 

forma, segue novamente o conteúdo do despacho a que se refere: 

Aparentemente a ação monitória teria alicerce em documento escrito sob 

registro n° B81630013-3, que seria um contrato de concessão de limite de 

crédito pré-aprovado, celebrado entre as partes. No entanto, não foi 

identificado referido documento essencial para admissão do procedimento 

almejado, sob risco de afrontar o disposto nos arts. 320 e 321 do CPC. 

Neste caso, documento escrito deve significar de alguma forma a clara 

anuência ou admissão de sua existência pela parte acionada. O que não 

restou vislumbrado. Isto posto, intime-se a requerente para que, em 15 

dias, proceda a juntada do contrato de limite de crédito pré-aprovado 

válido, que “O Requerido celebrou junto a Requerente...”, sob pena de 

indeferimento da inicial, a teor do art. 330, inciso IV, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de janeiro de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015525-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA BUENO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000383-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PEDRO MESSIAS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000383-35.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista que a ação encontra-se instruída 

com título escrito que, a princípio, demonstra a existência do débito 

exigido, com fulcro no artigo 701, “caput” do Código Civil, expeça-se 

mandado de pagamento e citação à 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. 2. 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, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 3. 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. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 8011527-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 8011527-23.2016.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista a decisão de ID 4171492, que 

declarou a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento do 

presente feito, determino a intimação da parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, emende e complemente a inicial, indicando o valor pretendido 

a título de indenização por dano moral, readequando o valor da causa (art. 

292, incisos V e VI, CPC), inclusive no tocante ao valor que pretende seja 

declarado inexistente, sob pena de extinção do feito, sem resolução do 

mérito. 1.1. No mesmo prazo, deverá o requerente, carrear aos autos 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita 

(declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), sob de 

indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Por fim, consigno que procedi com a retificação da autuação 

a fim de que conste a classe judicial correta. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003080-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MACIEL GELBARI (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 busca e 

apreensão.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000561-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000561-81.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Cumpra-se com urgência, conforme o deprecado, servindo a carta 
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precatória como mandado. 2. Após, observadas as formalidades legais, 

devolva-se com as nossas homenagens. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269477 Nr: 9461-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifico que, devidamente citado, o executado 

não efetuou o pagamento do débito, tampouco ofereceu bens à penhora 

no prazo concedido.

 2. Isto posto, o pedido de penhora “online” (fls. 51/54) merece 

acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil indica 

preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – SISTEMA RENAJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS 

– DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os sistemas BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de 

informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de 

penhora. O julgador deve utilizar os sistemas conveniados no intuito de 

imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo. (TJMT, Agravo de 

Instrumento 1008638-95.2018.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira 

Câmara de Direito Privado, julgado em 12/12/2018, publicado em 

19/12/2018).

3. Destarte, com fulcro no art. 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias de 

titularidade de Wanderson Rodrigo Hermogenes Santos (CPF n. 

035.282.666-51), via Sistema BACENJUD.

4. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 315948 Nr: 153-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERSON RODRIGO HERMOGENES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Vistos etc.

 1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 19 de março de 2020, às 14h00min, nos termos do artigo 357, §3º, do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179769 Nr: 560-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE NICOLASSA SOUZA PALÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:OAB/MT 14546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212/MT, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, 

LIGIA PREVIDELLI RABELO - OAB:MT/15.252-B

 Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada, a executada 

não efetuou o pagamento do débito, tampouco ofereceu bens à penhora 

no prazo concedido, conforme se infere da certidão de fl. 248.

 2. Isto posto, o pedido de penhora “online” (fls. 250/253) merece 

acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil indica 

preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. Neste sentido:

AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DA PENHORA 

ON-LINE - ORDEM DE BLOQUEIO AO SISTEMA BACENJUD - PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - 

DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a intimação do 

devedor para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, 

cujo pagamento não fora efetuado, mostra-se correto o deferimento da 

penhora on-line e determinação para expedição da ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud. (TJMT - AI 155593/2013, Des. Guiomar Teodoro 

Borges, Sexta Câmara Cível, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 

07/04/2014).

3. Destarte, com fulcro no art. 854 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias de 

titularidade de Banco Panamericano S/A (CNPJ n. 59.285.411/0001-13), via 

Sistema BACENJUD.

4. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

5. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172784 Nr: 7753-63.2012.811.0015

 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: LEILA TENÓRIO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS PISETTA, MAPFRE - VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA BALBINOT 

KRAUSPENHAR - OAB:15824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO SOCCOL 

BRANCO - OAB:47728/PR, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DARVIN 

KRAUSPENHAR JUNIOR, para devolução dos autos nº 

7753-63.2012.811.0015, Protocolo 172784, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157642 Nr: 4786-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR JOSE BATISTELLI, DALMIR LUIZ 

BATISTELLI, LIONE ROMIO BATISTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WENDELL DOS 

SANTOS BARROS, para devolução dos autos nº 4786-79.2011.811.0015, 

Protocolo 157642, 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: 1000471-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE MARIA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WASHINGTON OLIVEIRA TELLES II (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000471-73.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por LENICE 

MARIA SILVA FERNANDES, em desfavor de WASHINGTON OLIVEIRA 

TELLES II, HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

LTDA e INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E ASSITÊNCIA À SAÚDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – IGHASMAT, alegando que, no dia 

24/04/2018, foi submetida as cirurgias de perineoplastia posterior, 

correção de cistocele, correção de incontinência urinária e herniografia 

umbilical, que foram realizadas pelo primeiro requerido (Washington 

Oliveira Telles II), nas dependências do segundo requerido (Hospital e 

Maternidade Nossa Senhora de Fátima) e intermediadas pelo terceiro 

requerido (IGHASMAT), vez que os procedimentos foram custeados pelo 

SUS – Sistema Único de Saúde. Afirma ter recebido alta no dia 25/04/2018, 

no entanto, devido as dores que vinham sentido retornou na UPA no dia 

02/07/2018, onde foi constatada a necessidade de nova cirurgia, sendo 

lhe justificado que o primeiro procedimento cirúrgico não foi realizado de 

maneira adequada. Segue narrando que, no dia 27/07/2018, foi novamente 

submetida a novos procedimentos cirúrgicos para correção daqueles 

realizados em abril/2018, os quais foram novamente executados pelo 

primeiro requerido, vindo a receber alta em 29/07/2018. Menciona que, já 

no dia 01/08/2018, foi encaminhada às pressas “(...) ao posto de saúde, e 

em seguida a levaram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 

diante da gravidade do quadro clínico a encaminharam de ambulância até o 

Hospital Regional, em Sorriso, onde foi internada em caráter de 

emergência, apresentando dores abdominais internas agudas, mal-estar, 

calafrios, vômitos e dificuldades para evacuação (...)”. Assevera que, 

diante da gravidade de seu quadro clínico, foi necessária a realização de 

uma nova cirurgia, executada pelo Dr. Henrique juntamente com o Dr 

Roberto, para retirada de um apêndice, pois a paciente apresentava uma 

quantidade de líquido livre na pelve1, então, acreditando que o apêndice 

havia se rompido, os médicos submeteram a paciente a cirurgia, em 

caráter de urgência. Foi realizado ainda uma drenagem da secreção que 

estava extravasada na região pélvica (...)”. Relata que, após novos 

exames, no dia 03/08/2018, “(...) os médicos conseguiram chegar a uma 

conclusão. Descobriram uma lesão no ureter (...)ocasionada nos 

procedimentos realizados anteriormente pelo Dr. Washington. (...)”. Explica 

que “(...) foi submetida à nova cirurgia no dia 07/08/2018, para reimplante 

de ureter na bexiga. (...), permanecendo com um cateter duplo por 75 

(setenta e cinco) dias. Destaca que toda essa situação lhe causou 

diversos danos de ordem moral, material e estético, motivo pelo qual, 

pugna, seja concedida tutela de urgência, a fim de que a parte requerida 

seja compelida, liminarmente ao “ (...) custeio do tratamento 

médico-hospitalar, incluindo cirurgias assim como todo e qualquer 

tratamento que a autora venha precisar até o julgamento do mérito (...)”. A 

inicial foi instruída com os documentos de ID 28370607/28373191. É o 

relatório. Fundamento e decido. 1. Primeiramente, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à requerente, pois se fazem presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§3º e 4º. 2. Consigno que procedi com a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta. 3. O 

artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida 

quando: a) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; b) 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. 4. Diante de tais considerações, verifica-se, no caso 

vertente, que é de rigor o parcial deferimento do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela pleiteada, uma vez que estão presentes os requisitos 

legais autorizadores para tanto, constantes do artigo 300 do CPC. Explico. 

5. Com efeito, embora não se olvide da situação delicada e aflitiva pela 

qual a requerente, aparentemente, vem passando, em compulso aos 

autos, não se encontra presente a probabilidade do direito, cuja presença 

é essencial ao deferimento liminar da tutela de urgência, posto que 

conforme narrado na exordial, a finalidade da medida vindicada, consiste 

em compelir a parte requerida a amparar financeiramente seu “(...) 

tratamento médico-hospitalar, incluindo cirurgias assim como todo e 

qualquer tratamento que a autora venha precisar até o julgamento do 

mérito (...).”, em decorrência do alegado erro médico supostamente 

cometido pelo requerido. 5.1. Todavia, não há nos autos elementos para 

uma aferição mais sólida das alegações expendidas pela requerente, 

tampouco que especifiquem o tratamento necessário e/ou eventual 

despesa suportada pela autora para tal finalidade. 5.2. Além disso, não há 

como compelir a parte requerida a arcar com a despesa de eventual 

tratamento, pois tal pedido se refere a atos futuros e incertos sobre os 

quais não cabe à este Juízo dirimir neste momento processual de cognição 

sumária. 6. Desta feita, por estar o feito em fase inicial, o mais prudente é 

aguardar a instrução processual, através dilação probatória e 

apresentação de provas seguras respeitando-se, assim, o contraditório. 

7. Desse modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos 

legais, nos termos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência. 8. 

Por conseguinte, designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 9. Cite-se e intime-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 10. 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). 11. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 12. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

27 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000442-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PERTILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000442-23.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, COM NULIDADE DE CLÁUSULA 

ABUSIVA CONTRATUAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, COM LIMINAR – INAUDITA ALTERA PARTE, NOS TERMOS DO 

ART. 300 DO NCPC E DANOS MORAIS”, ajuizada por RODRIGO PERTILE 

em desfavor de LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, alegando, em apertada 

síntese, que o contrato de compra e venda firmado com a requerida, para 

aquisição de um imóvel, denominado Lote nº 19, Quadra nº 07, no Jardim 

Portinari, em Sinop/MT, se encontra eivado de abusividades, 

especialmente no que tange ao percentual de juros cobrados. Por tais 

razões, pugna pela concessão de tutela de urgência, para que seja a 

requerida compelida a cobrar as parcelas no valor de R$ 1.040,36 (um mil 

quarenta reais e trinta e seis centavos), cancelando os boletos em aberto 

ou, subsidiariamente, lhe seja autorizado efetuar o pagamento, em juízo, 

dos valores mensais que entende devidos. A inicial veio acompanhada 

dos devidos documentos. É o breve relatório. Fundamento e decido. 1. 

Inicialmente, sem prejuízo de ulterior revogação, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça ao requerente, vez que presentes os requisitos 
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legais previstos no art. 99, §§3º e 4º do CPC. 2. O artigo 300 do CPC 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. 3. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. 4. Com tais considerações, em detida análise dos 

autos, verifico que, a priori, as cláusulas e encargos contratuais se 

encontram em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo se 

falar, por ora, em ilegalidade. 4.1. Ademais, os cálculos unilaterais, 

trazidos com a inicial também não são suficientes para comprovar, de 

plano, a alegada cobrança indevida e, consequentemente, ensejar o 

deferimento da tutela pleiteada. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES 

REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 

285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A propositura de ação 

revisional, por si só, não suspende a exigibilidade do pacto e a mora do 

devedor. 2. Ausente verossimilhança nas alegações, não se antecipa a 

tutela para impedir eventual negativação em caso de inadimplemento. 3. O 

art. 285-B, § 1º, do CPC estabelece que o “valor incontroverso deverá 

continuar sendo pago no tempo e modo contratados”, não sendo possível, 

portanto, o depósito judicial das prestações vincendas sob qualquer 

pretexto.” (TJ/MT, AI 149946/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C 

CONSIGNÃO EM PAGAMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO 

DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE VALOR INCONTROVERSO - 

EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS 

CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO 

LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Ausente a demonstração da verossimilhança das 

alegações, quanto à alegada ilegalidade das cláusulas contratuais de 

financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de honrar o contratado, de 

modo que a pretensão do depósito do valor menor que o pactuado não 

elide a mora, tampouco possui o condão de abster a inserção dos dados 

do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, muito menos a 

manutenção na posse do veículo.” (TJ/MT, AI 17734/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). 5. Assim, é imprescindível que 

seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da 

requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que 

será possível vislumbrar o direito da parte. 6. Outrossim, se mostra 

descabida a pretensão de depósito de valor diverso do contratado, sendo 

que a discussão judicial do débito, por si só, não é suficiente para 

autorizar o pagamento na forma que mais convém ao requerente, 

especialmente, porque a consignação em pagamento se dá mediante o 

depósito do valor integral, nas hipóteses previstas na legislação civil. 7. 

Desse modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência. 8. Por 

conseguinte, designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos 

do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 9. Cite-se e intime-se a requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 10. 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). 11. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 12. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

27 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000490-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000490-79.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente, a análise do pedido de tutela, 

determino a intimação da requerente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, emende a 

inicial, indicando no item “dos pedidos” de forma pormenorizada quais 

cláusulas contratuais, tarifas, seguros e taxas pretende sejam revisados, 

sob pena de indeferimento da exordial. 2. Decorrido o prazo postulado 

pela requerente, 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 ao requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 4. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

27 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSILENE MORAES OAB - BA53686-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000470-88.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Previamente a análise da tutela de urgência, 

tendo em vista que o conjunto probatório não é suficiente para evidenciar 

a resilição do contrato de plano de saúde, com fundamento no artigo 139, 

VI, do CPC, determino a intimação da Unimed Norte Nordeste, devidamente 

qualificada em Id 28270683 – Pág. 1, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe a situação atual do plano de saúde da requerente, se vigente 

ou não (Código de Identificação 9745791951693747), sob recair em multa 

diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). 2. Decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação da parte, 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, expedindo o necessário. Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011858-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE OAB - PR58941 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

MULTIPLUS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Número do Processo: 1011858-22.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Ante as razões apresentadas pela requerente, defiro o pedido de ID 

26407582 para substituição processual de MULTIPLUS S/A por PRISMAH 

FIDELIDADE LTDA. Retifique-se na D.R.A. 2. Na sequência, cumpra-se a 

determinação de ID 24427894. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000343-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMARIO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

IVAN SIDNEY RIBEIRO OAB - MT22587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCHIORO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000343-58.2017.811.0015 Vistos etc. 1. 

Diante das razões apresentadas em ID 28401231 e da não localização da 

requerido, determino o cancelamento da audiência de tentativa de 

conciliação designada para o dia 28/01/2020 às 14:00 horas. 1.1. Defiro 

parcialmente o pedido ID 28401231, para determinar a suspensão do feito 

pelo prazo de 30 dias. 1.2. Decorrido o prazo supra com apresentação de 

novo endereço para citação do requerido, designe-se nova data de 

audiência de conciliação, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado, consoante determinado em ID 

28401231. 1.3. Decorrido o prazo do “item 1.1” sem manifestação da 

parte, o que deverá ser certificado, intime-a pessoalmente e por meio de 

seu advogado, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, 485, § 1º), a fim de informar endereço para citação do requerido. 

1.4. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos. 1.5. Acaso 

seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos. 2. Caso a parte autora não seja localizada, desde já, 

determino sua intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 3. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 28 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011198-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS NORTAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011198-28.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Tendo em vista o pedido de ID. 27614160, determino a redesignação da 

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. Intime-se. Cumpra-se, nos termos da decisão de ID. 

24067389. Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003025-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDIVALDO VIEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO VIEIRA DE CARVALHO NETO (REU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

LUIZ CARLOS CORREIA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003025-15.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado entre o autor e a ré 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros (ID. 27391715). 2. Expeça-se 

alvará para liberação/transferência da integralidade dos valores 

vinculados ao feito para a conta bancária a ser indicada pela parte autora. 

3. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

em relação à ré Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. 4. Condeno a 

ré Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ao pagamento de 50% das 

custas e despesas processuais, ficando dispensadas de eventuais 

custas remanescentes (art. 90, §§ 2º e 3º, CPC). 5. Outrossim, 

considerando o disposto no item “4” do termo de acordo de ID. 27391715 e 

que “a renúncia ao direito a que se funda a ação é ato unilateral, que 

independe da anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer 

tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença (...)" 

(AgRg nos EDcl no REsp n.º 422.734/GO, rel. Min. Teori Albino Zavascki), 

com fundamento no artigo 200 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a RENÚNCIA ao direito sobre 

o qual se funda a ação formulada nos autos em relação aos réus Enio 

Vieira de Carvalho Neto e Luiz Carlos Correia – ME e, consequentemente, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 

487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, em relação aos réus 

Enio Vieira de Carvalho Neto e Luiz Carlos Correia – ME. 6. Com fulcro no 

art. 90 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas 

processuais despendidas pelos réus Enio Vieira de Carvalho Neto e Luiz 

Carlos Correia – ME, bem como dos honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa aos causídicos 

dos réus. Todavia, fica sobrestada a cobrança, tendo em vista a 

concessão dos benefícios da gratuidade judiciária em favor da parte 

autora (ID. 18448351). 7. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Certificado o 

trânsito em julgado, expeça alvará em favor da parte autora conforme 

determinado no item “2” e, após as providências necessárias, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 28 de janeiro de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010713-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MIRANDA PAN ENDERLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA SILVA OAB - RS28753 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010713-28.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de Natalia Miranda Pan, 

alegando, em síntese, que concedeu à parte ré um financiamento no valor 

de R$ 20.008,79 (vinte mil e oito reais e setenta e nove centavos), para 
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ser restituído em 30 (trinta) prestações mensais, no valor de R$ 758,00 

(setecentos e cinquenta e oito reais), com vencimento final em 08.09.2021, 

mediante contrato de financiamento celebrado em 08.02.2019. Afirma que, 

em garantia das obrigações assumidas a parte ré transferiu em alienação 

fiduciária, o seguinte bem: automóvel, marca Hyundai, modelo I30 2.0 16V 

145 CV 5P, Chassi: KMHDC51EBBU316604, ano 10/11, cor prata, placa 

OAP8133. Porém, a parte ré não cumpriu com as obrigações pactuadas, 

tornando-se inadimplente a partir da parcela com vencimento em 

08.06.2019, incorrendo em mora, sendo que o débito para purgação da 

mora perfaz o montante de R$ 19.207,37 (dezenove mil duzentos e sete 

reais e trinta e sete centavos). Assim, requer liminarmente a busca e 

apreensão do bem. Ao final, pugna pela consolidação da posse. A inicial 

veio instruída com documentos (ID. 22624132/22744884). A busca e 

apreensão foi deferida liminarmente (ID. 22880285) e cumprida, consoante 

ID. 23356678/23356690, sendo o veículo apreendido e depositado em 

mãos do depositário indicado pela parte autora e a parte ré devidamente 

citada. A parte ré se habilitou nos autos e juntou comprovante de depósito 

judicial no valor de R$ 19.207,37 (dezenove mil duzentos e sete reais e 

trinta e sete centavos) para fins de purgação da mora e outros 

documentos. Pugnou pela restituição do bem e deferimento da gratuidade 

da justiça (ID. 23815481/23815895). Na sequência, a parte ré ofereceu 

contestação, alegando, em síntese, que a exigência de pagamento da 

integralidade da dívida para purgar a mora, dever ser analisado sob a ótica 

do Código de Defesa do Consumidor, devendo se exigir do devedor 

apenas o adimplemento das parcelas vencidas a fim de purgar a mora e 

retomar a normalidade do pacto, sendo descabida a exigência de 

adimplemento integral do contrato. Ao final, requereu a reintegração do 

bem, a liberação do valor de R$ 16.114,73 (dezesseis mil cento e catorze 

reais e setenta e três centavos), relativo ao excedente das parcelas 

vencidas e a extinção do feito, com a manutenção do contrato (ID. 

24307654/24307655). Juntou documentos (ID. 22573066/22573068). Em 

ID. 26408475 foi certificada a intempestividade da purgação da mora e a 

tempestividade da contestação. Instada a manifestar, a parte autora 

requereu a procedência da ação (ID. 27121308). A parte ré se manifestou 

nos autos, indicando a tempestividade de purgação da mora e reiterou o 

pedido de restituição do bem (ID. 27505844/27505845. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Do pedido de gratuidade Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça em favor da parte ré, uma vez que, em consulta aos 

sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, não foram 

encontrados bens ou valores capazes de elidir a alegada hipossuficiência 

da parte. Do mérito Cumpre anotar que o feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Novo Código de 

Processo Civil, uma vez que se trata de matéria unicamente de direito, não 

havendo necessidade de produção de outras provas além das constantes 

nos autos. Preliminarmente, necessário registrar que a purgação da mora 

foi intempestiva. Com efeito, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931/04, o devedor 

fiduciante poderá pagar, no prazo de cinco dias, a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Decorrido 

esse prazo de cinco dias contados da execução da liminar, sem o referido 

pagamento, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário 

(§ 1º). A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de 

recurso representativo da controvérsia REsp nº 1.418.593/MS, de relatoria 

do Ministro Luis Felipe Salomão, já firmou entendimento: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (STJ. 2ª Seção. 

REsp. nº 1.418.593-MS. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Jultº. 14.05.2014. 

Dje. 14/05/2014). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. LEI N. 10.931/04, QUE ALTEROU O ART. 3º DO DECRETO-LEI 

Nº 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA 

DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os 

termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ 

na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, a 

partir da edição da Lei nº 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto-lei nº 

911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito remanescente 

no prazo de 5 dias após a execução da liminar para que o bem lhe seja 

restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária. 3. Não sendo a linha argumentativa 

apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos 

invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a 

alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente 

mantido em seus próprios termos. 4. Em virtude do não provimento do 

presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do 

NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no 

percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a 

interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da 

respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo 

interno não provido, com imposição de multa (STJ – AgInt no REsp 

1747235/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

01/04/2019, DJe 03/04/2019). De fato, o prazo para purgação da mora não 

possui natureza processual, mas sim, material. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 

911/69 - PURGAÇÃO DA MORA - INTEMPESTIVIDADE - INDEFERIMENTO - 

PRAZO MATERIAL - CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS, E NÃO ÚTEIS. O 

Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 2º, autoriza a restituição do bem 

ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, no prazo 

de cinco dias após a execução liminar, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem. Diante do descumprimento do prazo para pagamento 

da integralidade das parcelas vencidas e vincendas, de rigor a 

manutenção da decisão que indeferiu a purga da mora. O prazo previsto 

no artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 não possui natureza 

processual, ou seja, não diz respeito ao período de tempo estabelecido 

para a prática de determinado ato processual em si, tratando-se, pois, de 

prazo material, contado em dias corridos, e não em dias úteis. (TJMG - AI: 

10000181055203001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de 

Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 08/02/2019). Assim, 

considerando que a execução da liminar e a citação da parte ré ocorreram 

em 04.09.2019 (ID. 23356689/23356690), o prazo para purgação da mora 

se findou em 09.09.2019. Portanto, uma vez que o depósito judicial para 

fins de purgação da mora foi efetuado em 11.09.2019 (ID. 23815891), 

verifica-se que não foi observado o prazo legal, afastando-se a 

possibilidade de purga da mora. Superada essa questão, em análise dos 

autos, verifica-se que o pedido inicial foi devidamente instruído com os 

documentos necessários para demonstrar a existência do negócio jurídico 

entre as partes, materializado pela cédula de crédito bancário (ID. 

22624759). Consta do referido contrato que, em garantia do débito, a parte 

ré alienou fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na 

inicial. Observa-se, ainda, que a parte autora comprovou a mora da parte 

ré, conforme se vê da notificação por carta registrada em ID. 22624763. 

Ademais, embora a parte ré tenha se insurgido quanto aos pedidos 

iniciais, ao efetivar o depósito judicial para fins de purgação da mora, 

ainda que intempestivo, tenho que restou retratada a hipótese de 

reconhecimento do pedido no que toca ao inadimplemento contratual, uma 

vez que o referido depósito implica em confissão da existência da dívida. 

Outrossim, no que toca à argumentação da cobrança do valor total 

(parcelas vencidas e vincendas), é cediço que em relação à mora pelo 

devedor, cumpre a esse quitar a integralidade do débito, isto é, as 

parcelas vencidas com os respectivos encargos do inadimplemento, além 

das vincendas, no prazo de cinco dias após executada a liminar, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária nas 

mãos do credor, conforme redação atual do Decreto Lei n. 911/69, 

conferida pela Lei n. 10.931/04 e em acordo com a orientação do e. 

Superior Tribunal de Justiça, segundo sistemática dos recursos repetitivos 

em ação de busca e apreensão (REsp 1.418.593): A propósito: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL 
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DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – EMISSÃO DE OFÍCIO 

AO DETRAN PARA RETIRADA DOS DÉBITOS DO VEÍCULO – 

IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A despeito da questão posta, temos que, no julgamento do 

REsp. 1418593/MS, submetido ao rito do art. 543-C, do Código de 

Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula 

que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial. (TJMT - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado: 10014193120188110000 MT, Relator: Serly Marcondes Alves, 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2018, p. 18/06/2018). Alienação 

fiduciária em garantia. Mora do fiduciante. Ajuizamento de ação de busca 

e apreensão de veículo. Depósito judicial das prestações vencidas. Art. 3º 

do Decreto-lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/04. 

Necessidade de depósito da integralidade da dívida. Matéria submetida à 

sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do 543-C, do Código de 

Processo Civil, C. STJ (Resp. 1.418.593/MS). Recurso desprovido. Diante 

da atual dicção do parágrafo 1º, do artigo 3º, do Decreto-lei nº 911/69, 

dada pela Lei nº 10.931/04, o devedor deve depositar o valor total da 

dívida atualizada e não apenas as prestações vencidas até a data do 

depósito. Esse posicionamento está em consonância com o entendimento 

do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, submetida à 

sistemática dos recursos repetitivos, ficando decidido que "nos contratos 

firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem. (TJ-SP 20221398220188260000 SP 

2022139-82.2018.8.26.0000, Relator: Kioitsi Chicuta, 32ª Câmara de Direito 

Privado, j. 27/02/2018, p. 27/02/2018). Logo, não há se falar em restituição 

do valor relativo às parcelas vincendas, nem em manutenção do contrato. 

De fato, o inadimplemento contratual acarreta a rescisão do pacto e a 

consequente apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, 

uma vez que a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente 

da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor 

direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe 

incumbem, de acordo com a lei civil e penal. Dessa forma, comprovada a 

mora nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/69 e da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estão presentes os 

requisitos para a procedência da busca e apreensão. Portanto, não tendo 

a parte ré efetuado o depósito no prazo estabelecido pela lei, impõe-se a 

procedência do pedido inicial. A propósito: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 

COISA MÓVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – 

PURGAÇÃO DA MORA RECONHECIDA – DEPÓSITO, NO ENTANTO, 

INTEMPESTIVO, REALIZADO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 5 DIAS DO 

CUMPRIMENTO DA LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º DO 

DECRETO-LEI 911/69 – MATÉRIA PACIFICADA PELO E. SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP N.º 1.418.593/MS, 

PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – POSSE E 

PROPRIEDADE DO BEM CONSOLIDADAS EM MÃOS DA 

CREDORA-FIDUCIÁRIA – DECISÃO REFORMADA. - Recurso PROVIDO. 

(TJSP - AI: 20069812120178260000 SP 2006981-21.2017.8.26.0000, 

Relator: Edgard Rosa, j. 06/04/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, p. 

06/04/2017). Apelação – Ação de Busca e Apreensão – Alienação 

Fiduciária – Sentença de procedência – Apelo do réu – Purgação da mora 

– Depósitos intempestivos e em valor menor – Mora caracterizada – 

Inexistência de pagamento integral da dívida – Necessidade de quitação 

integral da dívida entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial, que compreende parcelas vencidas e 

vincendas, dentro do quinquídio legal, contado da execução da medida 

liminar – Precedentes do C. STJ – Consolidação da posse no patrimônio do 

credor – Inteligência do art. 3º, §§ 1º. e 2º., do Decreto-lei nº 911/69, com 

a redação dada pela Lei no. 10.931/04 – Recurso Improvido. (TJSP – 

Apelação Cível 1053326-92.2013.8.26.0100; Rel. Neto Barbosa Ferreira; 

29ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; j. 

01/07/2019). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – 

DEPÓSITO INTEMPESTIVO E INSUFICIENTE – MORA NÃO PURGADA – 

AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. Sendo o depósito realizado 

nos autos inviável à purgação da mora, vez que intempestivo e 

insuficiente, procedente a ação de busca e apreensão, com a 

consolidação da propriedade e da posse plena do bem ao patrimônio do 

credor. (TJSP – Apelação Cível 1014009-24.2018.8.26.0032; Relator (a): 

Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Araçatuba - 4ª Vara Cível; j. 05/07/2019). Assinalo que embora 

resguardado ao credor fiduciário o direito de perquirir eventual saldo 

devedor do contrato caso o montante obtido pela alienação do bem 

recuperado não seja suficiente à quitação do débito (ar. 1º, § 5º, do 

Decreto-Lei 911/69), tal situação somente é possível após a alienação do 

bem e correspondente abatimento no débito, com a devida prestação de 

contas (art. 2º do Decreto-Lei 911/69): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE APÓS A 

ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. VIA INADEQUADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO NÃO PROVIDO 1. O objeto da ação 

de busca e apreensão é restrito ao aspecto possessório, de forma que a 

respectiva sentença não se constitui título executivo apto a amparar 

eventual cumprimento de sentença a respeito de saldo remanescente 

decorrente da alienação do bem e imputação do valor no débito. 2. O art. 

2º do Decreto-Lei nº 911/69 ao dispor sobre a prestação de contas da 

venda do bem retomado, em verdade, apenas faculta ao devedor a 

propositura de ação de prestação de contas para comprovação da 

aplicação do valor recebido e aferição de eventual saldo remanescente. 3. 

Compete ao devedor fiduciante, em caso de ausência de prestação de 

contas pelo credor fiduciário ou inconformismo com as contas prestadas 

depois da venda do automóvel dado em garantia, promover na via 

adequada a sua pretensão. 4. Os honorários recursais foram majorados 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. 

(TJDF – 0708020-53.2017.8.07.0007, Relator: Roberto Freitas, 1ª Turma 

Cível, j. 07/02/2019, p. 19/02/2019). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de consolidar nas mãos da parte autora o 

domínio e a posse plena do veículo automóvel, marca Hyundai, modelo I30 

2.0 16V 145 CV 5P, Chassi: KMHDC51EBBU316604, ano 10/11, cor prata, 

placa OAP8133, conforme descrito na exordial, confirmando a liminar 

concedida nos autos, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito 

em julgado da sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista o 

deferimento da gratuidade da justiça à parte ré, a cobrança de tais verbas 

fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Considerando que os valores depositados judicialmente não serviram para 

fins de purga da mora, determino o levantamento da integralidade em favor 

da parte ré, intimando-a para informar os dados bancários, no prazo de 05 

(cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, 

o que deverá ser certificado, expeça-se alvará em favor da parte ré e, 

após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002461-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 180 de 470



PROCESSO n. 1002461-70.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:SEEDCORP 

PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: NOELI IVANI ALBERTI, RANNIER FELIPE CAMILO POLO 

PASSIVO: D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da advogada do exequente para que dê 

prosseguimento ao feito requerendo o que de direito em cinco dias, sob 

pena de extinção, Sinop, 28 de janeiro 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: 1009611-68.2019.8.11.0015

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:

ATILA DE LACORTE MOLINARI (EXECUTADO)

FERRONATO INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOSIANE PEREIRA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009611-68.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

G M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA EXECUTADO: FERRONATO 

INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, JOSIANE PEREIRA 

FERREIRA, ATILA DE LACORTE MOLINARI Vistos etc. 1. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829 c/c art. 831 do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de não 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo 

Civil). 1.3. No caso de pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil). 2. Não paga a dívida atualizada, os juros 

moratórios, as custas processuais e os honorários advocatícios no prazo 

de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). Oficial(a) de Justiça proceder à 

penhora e a avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se 

o(a) Oficial(a) de Justiça não encontrar a parte executada, deverá o(a) 

mesmo(a) arrestar da parte executada tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 

1º a 3º, do Código de Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se 

pessoalmente a parte executada da penhora, caso não tenha advogado 

constituído nos autos, ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação 

no Diário da Justiça Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da 

penhora, caso tenha advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, 

“caput”, e §§ 1º e 2º, c/c art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código 

de Processo Civil). 4.1. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito 

real sobre imóvel, e sendo a parte executada pessoa física e casada, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada, nos termos fixados 

pelo item "4" da presente decisão interlocutória (art. 842 do Código de 

Processo Civil). 5. No ato de intimação da parte executada da penhora, 

cientifique-se o mesmo que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução 

por meio de embargos à execução (art. 914 c/c art. 915 do Código de 

Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 27 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010860-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA RATTI HUBNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV CAPITAL DE SINOP LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010860-54.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SILVIA REGINA RATTI HUBNER REU: TV CAPITAL DE SINOP LTDA Vistos 

etc. 1. Considerando que o prazo solicitado no ID. 24506368, há muito se 

esgotou, determino a intimação da parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena extinção. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000315-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARTUR PAZ LAUTERT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000315-85.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JOAO ARTUR PAZ 

LAUTERT Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de devolução da 

presente missiva ao juiz de origem. 2. Com a juntada, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a presente cópia de Mandado. 3. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. 4. 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata. 

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 27 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000382-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ZOCATELI DE CASTILHO (REQUERENTE)

ADENILTO FRANCISCO CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA ROBALINHO DE FREITAS ESTEVAM (REQUERIDO)

EDSON MARCOS MELOZZI (REQUERIDO)

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM (REQUERIDO)

Z M COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT4877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000382-50.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: ADENILTO FRANCISCO CASTILHO, LUZIA ZOCATELI DE 

CASTILHO REQUERIDO: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM, Z M COMERCIAL 

AGRICOLA LTDA, IARA ROBALINHO DE FREITAS ESTEVAM, EDSON 

MARCOS MELOZZI Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de devolução da presente missiva ao juiz de 

origem. 2. Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. 3. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. 4. Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a devolução da presente deprecata. 5. Intime-se. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário. Sinop/MT, 27 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000459-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MESSIAS DO NASCIMENTO OAB - RJ128404 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H2O PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000459-59.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: ALEXANDRE JOSE ANDRADE REQUERIDO: H2O PISCINAS 

LTDA - ME Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a 

presente cópia de Mandado. 2. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, 

com as nossas homenagens. 3. Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a devolução da presente deprecata. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 27 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010548-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOS SANTOS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010548-78.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA REU: EDSON DOS SANTOS DA SILVA 

Vistos etc. 1. Preconiza o artigo 292 do CPC que: “Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - 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 o de sua parte controvertida; (...) V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; (...).” (sem destaque no original). 2. Posto isso, em 

compulso aos autos, verifico que o requerente atribui à causa o valor de 

R$ 11.203,45 (onze mil, duzentos e três reais e quarenta e cinco 

centavos). Todavia, considerando que o proveito econômico pretendido 

em caso de eventual procedência da presente demanda, consiste na 

rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, no importe de R$ 

116.940,72 (cento e dezesseis mil novecentos e quarenta reais e setenta 

e dois centavos), bem como pedido de indenização por perdas e danos. 

Logo, a correção do valor da causa é medida que se impõe. 2.2. Assim, 

com espeque no artigo 292, incisos, II, V, VI e artigo 321, todos do CPC, 

determino a intimação da requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com a readequação do valor da causa, a fim de que conste 

o proveito econômico pretendido com eventual procedência da lide, 

indicando inclusive, o valor das perdas e danos, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. No mesmo prazo, deverá a requerente, 

comprovar o recolhimento da diferença das custas e taxas judiciais nos 

moldes indicado no item “2.2”, sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do artigo 290 do CPC. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 5. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de janeiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000342-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAPOSO BRAGA (REQUERIDO)

IZAIRO BATISTA BRAGA (REQUERIDO)

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000342-68.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: CLEUZA DA SILVA DUTRA REQUERIDO: KPM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, IZAIRO BATISTA BRAGA, 

CARLOS RAPOSO BRAGA Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente cópia de Mandado. 2. Com o objetivo de inquirir a(s) 

testemunha(s) conforme deprecado, designo audiência para o dia 

01/04/2020 às 15:30 horas. 3. Nos termos do art. 98, II do CPC, determino 

a intimação judicial das testemunhas arroladas pelo beneficiário da justiça 

gratuita. 4. Comunique-se ao juízo Deprecante. 5. Cumprida, devolva-se ao 

Juízo de origem, com as nossas homenagens. 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 27 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164835 Nr: 12781-46.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIR LUIZ BATISTELLI, ADENIR JOSE 

BATISTELLI, EDJANE CARVALHO BATISTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WENDELL DOS 

SANTOS BARROS,  pa ra  devo lução  dos  au tos  nº 

12781-46.2011.811.0015, Protocolo 164835, 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: 1013727-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERREIRA DE CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013727-20.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: DANIEL 

FERREIRA DE CAMPOS Vistos etc. Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE E TUTELA DE URGÊNCIA”, movida por ALAMEDA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face de DANIEL FERREIRA 

DE CAMPOS, alegando que, firmou com o requerido um “Instrumento 

Particular de Promessa de Venda e Compra” relativo ao imóvel lote 14, 

quadra 49, com área de 310,55 m², localizado no Loteamento Aquarela 

das Artes, pelo valor de R$ 204.177,20 (duzentos e quatro mil cento e 

setenta e sete reais e vinte centavos), cujo o pagamento seria feito na 

forma especificada no ID. 25659628. Esclarece que o requerido efetuou o 

pagamento de 04 das 120 parcelas contratuais, encontrando-se 

inadimplente desde dezembro de 2018. Informa ter notificado o requerido 
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extrajudicialmente, na data de 11/05/2019, para que efetuasse o 

pagamento dos valores em atraso, todavia, este se quedou inerte. Desta 

feita, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para a 

imediata reintegração de posse do imóvel objeto da ação. No mérito, busca 

a declaração da resolução do contrato entabulado entre as partes. A 

inicial veio instruída com os documentos de ID. 25606732/25659633. É o 

breve relatório. Fundamento e decido: 1. O artigo 560 do Código de 

Processo Civil estabelece que: “o possuidor tem direito a ser mantido na 

posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. 2. O 

artigo 561 do CPC, por sua vez, dispõe que incumbe ao autor provar: 1) a 

sua posse; 2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da 

turbação ou do esbulho; 4) a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. 

Destarte, preconiza o artigo 562 do referido diploma legal que, para 

concessão de liminar em ações possessórias é necessária a 

comprovação dos requisitos acima mencionados e que se trate de posse 

de força nova, devendo ser demonstrado que a turbação ou esbulho foi 

praticado há menos de ano e dia, nos termo do artigo 558 do CPC. 3.1. Por 

conseguinte, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo 

legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 4. No caso dos autos, extrai-se 

que a pretensão autoral está amparada em suposto inadimplemento 

contratual. Desse modo, não se mostra viável o deferimento da liminar de 

reintegração de posse quando o exercício possessório do requerido 

advém de contrato de compra e venda pendente de resolução judicial. 5. 

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de 

que, mesmo que haja cláusula contratual resolutiva expressa, por 

inadimplemento, é imprescindível a prévia intervenção judicial para 

rescisão do contrato de compra e venda, já que necessária a verificação 

de pressupostos que justificam a cláusula da resolução e o próprio 

inadimplemento da parte compradora: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA 

EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser 

"imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, 

diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a 

nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação 

de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de 

compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho 

possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 

15/06/2009). (...).” (STJ, AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 

14/03/2013). 6. Destarte, para a reintegração de posse do imóvel deverão 

ser analisados os pressupostos que justificam a resolução do contrato de 

compromisso de compra e venda firmado entre as partes, sendo a 

eventual reintegração da posse, consectário lógico do pedido de rescisão 

contratual. Nesse sentindo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO 

CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CONDICIONADA À PRÉVIA 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. Não há como 

deferir a tutela cautelar de reintegração de posse antes da manifestação 

judicial acerca da resolução do contrato de promessa de compra e venda 

de imóvel, tendo em vista que até então a posse do comprador se mostra 

justa e amparada contratualmente.” (TJMT - CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018). “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO JUDICIAL DE 

RESCISÃO DO CONTRATO. - Em ação de rescisão de contrato de compra 

e venda de imóvel é incabível o deferimento de tutela provisória de 

urgência antecipada para reintegração na posse do bem. A reintegração 

somente poderá ocorrer a partir da decretação judicial de rescisão 

contratual, o que somente se dará quando da prolação da sentença de 

mérito, caso seja julgado procedente o pedido.” (TJ-MG - AI: 

10000170796270001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

06/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO 

DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM 

COBRANÇA DE VALORES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os 

requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais 

sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso, não é possível o deferimento de 

reintegração na posse, em ações que visam à resolução do contrato de 

promessa de compra e venda até que, de fato, ocorra a resolução do 

contrato, razão pela qual vai mantida a decisão agravada. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, IV E VIII, DO 

CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. 

(Agravo de Instrumento Nº 70078834744, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 

23/08/2018).” (TJ-RS - AI: 70078834744 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, 

Data de Julgamento: 23/08/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/08/2018) 7. Destarte, é 

imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla 

defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. 8. Posto isso, 

ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, INDEFIRO a tutela 

provisória de urgência formulado pela parte requerente. 9. Por 

conseguinte, designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos 

do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 10. Cite-se e intime-se o requerido, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-o de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 11. Deverá constar no mandado que, o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 12. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 13. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 

27 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002298-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PETROLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVOR LUIZ GUINDANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002298-61.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: 

EDIVALDO PETROLI EXECUTADO: IVOR LUIZ GUINDANI Vistos etc. 

Considerando que não houve oposição ao laudo de avaliação ID 

26304467, homologo-o para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, fixando o valor do veículo em R$ 68.000,00. Com relação ao 

pedido de adjudicação, diante do disposto no art. 876, §§ 1º, 5º e 6º do 

CPC, determino a intimação do executado, pelo DJE, na pessoa de seu 

advogado, e de terceiros interessados, por edital, do teor da petição ID 

26490699, e para, querendo, que se manifestem no prazo de cinco dias. 
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Havendo manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação, caso 

contrário, nos termos do art. 876, do CPC, defiro a adjudicação pelo preço 

da avaliação ID 26304467, devidamente atualizado, mediante o abatimento 

do valor em execução. Transcorrido o prazo de 5 dias contados da ultima 

intimação e decididas eventuais questões, lavre-se, de imediato, o auto de 

adjudicação, expedindo-se o competente mandado de entrega ao 

adjudicante, se bem móvel, ou carta de adjudicação, se bem imóvel, nos 

moldes do parágrafo único do art. 877, § 2º, tendo em vista que, havendo 

um só pretendente, a adjudicação reputa-se prefeita e acabada com a 

assinatura do auto, independentemente de sentença, nos termos do art. 

877, § 1º do CPC. Em seguida, intime-se o exequente para que proceda a 

atualização do seu crédito, devendo abater o valor do bem adjudicado, 

bem como que requeira o que entender de direito no prazo de cinco dias. 

Observe o exequente que o orçamento ID 24288325 não é objeto da 

presente ação e não pode ser executado nos presentes autos, bem como 

que os vícios constantes na camionete penhorada foram devidamente 

considerados pela Srª. Oficiala de Justiça quando da avaliação do bem, 

tanto que ela fixou o seu valor R$ 20.000,00 abaixo da tabela fipe. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002298-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PETROLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVOR LUIZ GUINDANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0016034S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002298-61.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: 

EDIVALDO PETROLI EXECUTADO: IVOR LUIZ GUINDANI Vistos etc. 

Considerando que não houve oposição ao laudo de avaliação ID 

26304467, homologo-o para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, fixando o valor do veículo em R$ 68.000,00. Com relação ao 

pedido de adjudicação, diante do disposto no art. 876, §§ 1º, 5º e 6º do 

CPC, determino a intimação do executado, pelo DJE, na pessoa de seu 

advogado, e de terceiros interessados, por edital, do teor da petição ID 

26490699, e para, querendo, que se manifestem no prazo de cinco dias. 

Havendo manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação, caso 

contrário, nos termos do art. 876, do CPC, defiro a adjudicação pelo preço 

da avaliação ID 26304467, devidamente atualizado, mediante o abatimento 

do valor em execução. Transcorrido o prazo de 5 dias contados da ultima 

intimação e decididas eventuais questões, lavre-se, de imediato, o auto de 

adjudicação, expedindo-se o competente mandado de entrega ao 

adjudicante, se bem móvel, ou carta de adjudicação, se bem imóvel, nos 

moldes do parágrafo único do art. 877, § 2º, tendo em vista que, havendo 

um só pretendente, a adjudicação reputa-se prefeita e acabada com a 

assinatura do auto, independentemente de sentença, nos termos do art. 

877, § 1º do CPC. Em seguida, intime-se o exequente para que proceda a 

atualização do seu crédito, devendo abater o valor do bem adjudicado, 

bem como que requeira o que entender de direito no prazo de cinco dias. 

Observe o exequente que o orçamento ID 24288325 não é objeto da 

presente ação e não pode ser executado nos presentes autos, bem como 

que os vícios constantes na camionete penhorada foram devidamente 

considerados pela Srª. Oficiala de Justiça quando da avaliação do bem, 

tanto que ela fixou o seu valor R$ 20.000,00 abaixo da tabela fipe. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009813-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1009813-45.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

VANILDA BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ANDREIA OLIVEIRA DA 

SILVA Vistos etc. Cuida-se de ação resolutória de contrato c/c pedido de 

liminar que Vanilda Batista de Oliveira move contra Andreia Oliveira da 

Silva. A inicial foi recebida pela decisão ID 22386023, no entanto a 

requerida não foi devidamente localizada para citação, ID 26130300. Em 

seguida a requerente compareceu aos autos requerendo a desistência da 

ação, ID. 28501676. Diante disso, e considerando que a requerida sequer 

foi citada, homologo por sentença o pedido de desistência, julgando extinto 

o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela requerente, 

ficando sua cobrança condicionada ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC, 

eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita. Com o trânsito em 

julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ 

DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015600-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE FATIMA SAPIEZINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP (REQUERIDO)

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015600-55.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: CAROLINE DE FATIMA SAPIEZINSKI REQUERIDO: 

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SINOP Vistos etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 

27715708). 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. Custas, pela autora, (CPC, art. 90), ficando sua cobrança 

condicionada ao disposto no artigo 98, § 3° do CPC, eis que defiro a ela os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 27 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015531-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015531-23.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: MARCILENE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 1. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada por 

MARCILENE DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A e BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. 1.1. A inicial veio acompanhada de 

documentos. 1.2. Por petição de ID. 27674526, a parte autora requereu a 

desistência da ação, tendo em vista que a distribuição da ação foi 

realizada de forma equivocada. 2. Deste modo, com fundamento no artigo 

485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, determinando o 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de 
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Processo Civil. 3. Deixo de condenar em custas e honorários de 

sucumbência, pois não houve o recebimento da inicial. 4. P.R.I.C. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 27 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005494-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE TERESINHA SIMIONATO (REQUERENTE)

ADRIANO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA BORGES GONCALVES (REQUERIDO)

CLAUDECIR APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1005494-34.2019.8.11.0015 INTIMAÇÃO DO AUTOR DA 

DECISÃO QUE SEGUE ABAIXO TRANSCRITA: "Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS E MATERIAIS, 

proposta por ADRIANO REIS e DIRCE TERESINHA SIMIONATO, alegando 

que, em 04/02/2019, celebrou com os requeridos CLAUDECIR APARECIDO 

DE OLIVEIRA e CLAUDIA CRISTINA BORGES GONÇALVES um instrumento 

particular de compromisso de compra e venda do imóvel urbano, objeto da 

matricula imobiliária nº 39.528, do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Sinop, pelo valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta 

mil reais), a ser pago de forma parcelada. Sustenta que os requeridos 

tomaram posse do imóvel e não pagaram nenhum valor, tendo se 

recusado a receber a notificação que lhes foi enviada. Dessa forma, 

pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja declarada a 

rescisão contratual imediata, a fim de se evitar maiores prejuízos aos 

requerentes. Requereram a concessão da gratuidade da justiça ou, 

subsidiariamente, que as custas sejam recolhidas ao final da demanda (ID 

21901789). DECIDO. A gratuidade da justiça é benefício destinado aos 

hipossuficientes, que não tem condições de litigar sem prejuízo do próprio 

sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a parte gozara dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação da sua 

hipossuficiência. Entretanto, a presunção instituída na referida Lei não é 

absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se os elementos existentes nos 

autos indicam a necessidade da concessão do benefício. O Código de 

Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que 

podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, 

verifico não haver qualquer indicação de que os requerentes não possam 

assumir as despesas processuais, uma vez que apresentaram somente a 

declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2017, deixando 

de apresentar documento atual. Entretanto, os demais elementos 

informativos constantes dos autos são no sentido de que o autor é 

engenheiro florestal, a autora é professora e ambos estão em plena 

capacidade laborativa. Ademais, embora o requerente diga que ele está 

desempregado, o valor dos rendimentos mensais do casal, informado na 

petição do id 21901789 , ou seja, R$ 6.506,92 (seis mil, quinhentos e seis 

reais e noventa e dois centavos), não permite concluir que são 

hipossuficientes. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO 

QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO 

DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, 

destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos 

favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo 

qual somente pode ser deferida quando comprovada a condição especial 

por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, do art. 5º da 

Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Ademais, não há previsão legal 

para o pagamento das custas ao final do processo, admitindo-se somente 

o parcelamento. Deste feita, ante a alegação de que a inadimplência dos 

requeridos impactou na condição financeira dos requerentes, hei por bem 

em autorizar o parcelamento do valor remanescente das custas, que deve 

ser pago em seis parcelas mensais e sucessivas, devendo a 1ª (primeira) 

ser paga até o dia 15/11/2019 e as demais no mesmo dia dos meses 

subsequentes, sob pena de extinção. 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 PROVIDÊNCIA DEVE SER 

TOMADA PELOS REQUERENTES INDEPENDENTEMENTE DE NOVA 

INTIMAÇÃO E NO PRAZO ACIMA CONCEDIDO, QUE É IMPRORROGÁVEL. 

Os requerentes devem apresentar os comprovantes de recolhimento de 

todas as parcelas das custas e taxa judiciária, sob pena de indeferimento 

da inicial. No que diz respeito ao pedido de antecipação da tutela para que 

seja determinada a rescisão do contrato, de forma imediata, convém 

destacar que o artigo 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a 

pretensão de declaração imediata da rescisão contratual está amparada 

em suposto inadimplemento contratual. Desse modo, não se mostra viável 

o deferimento de tutela antecipada, quando o inadimplemento contratual do 

requerido advém de contrato de compra e venda, pendente de resolução 

judicial. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de 

que, mesmo que haja cláusula contratual resolutiva expressa, por 

inadimplemento, é imprescindível a prévia intervenção judicial para 

rescisão do contrato de compra e venda, já que necessária à verificação 

de pressupostos que justificam a cláusula da resolução e o próprio 

inadimplemento da parte compradora, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO 

RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A ação possessória não se 

presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 

rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido 

de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de 

rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja 

consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula 

resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio 

da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 2. Agravo interno desprovido. 

(AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017). Dessa forma, ausentes 

os requisitos autorizadores, não há como acolher o pedido de tutela de 

urgência, sem prejuízo, por óbvio, de futura conclusão diversa na 

sentença, na qual será feita análise exauriente dos fatos, já à luz do 

contraditório e com suporte probatório colhido em eventual instrução 

processual, o que é plenamente possível ante a clara dicção nesse 

sentido do artigo 296 do CPC. Posto isso, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ademais, embora tenha a parte autora 

manifestado desinteresse na realização da audiência de conciliação, 

segundo artigo 334, §4º, inciso I, CPC, é necessária a manifestação de 

ambas as partes para que seja dispensada referida solenidade. Assim, 

nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

para tentativa de conciliação para o dia 12/03/2020, às 13h:45min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40. Cite-se os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 
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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). Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009923-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CAPISTRANO DA CUNHA (AUTOR(A))

CLAUDEMIR VOLCEAN RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR OAB - MT4105-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1009923-78.2018.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente redesigno a audiência de conciliação para o dia 04/06/2020, às 13 

horas, a ser realizada pela conciliadora do CEJUSC, no Fórum local de 

Sinop-MT (sala 40). Sinop-MT, 28 de janeiro de 2020 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

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))

 

INTIMAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA para se atentar em promover a 

publicação do Edital de Convocação para Assembléia Geral, no órgão 

oficial e em jornais de grande circulação, contendo todas as informações 

necessárias à publicidade do ato, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

Decisão - ID 16039027.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010851-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS TELES PIRES EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA (EXECUTADO)

EDUARDO BENEZ (EXECUTADO)

MARCIO DE CAMARGO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado no documento de Id. 28240981, 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, 28 de janeiro de 2020. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92711 Nr: 10045-94.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO APARECIDO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA PROCHSCK, OSMAIR IORI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELMA REGINA BARBERATO - 

OAB:MT/10.814-B, LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - OAB:16050-MT, 

MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 (...) Ante o exposto, DEFIRO o pleito formulado pelo executado às fls. 

326/327. Diante da transferência dos valores bloqueados à Conta Única, 

promova a Sra. Gestora o levantamento de R$ 2.427,45 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) e seus 

rendimentos, em favor do executado, por se tratar de quantia 

impenhorável, com fulcro no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.Por 

fim, consigno que será mantida a penhora do valor remanescente 

localizado na conta do executado Osmair Barella Iori e do valor penhorado 

na conta de Rosângela Prochsk Ramos, uma vez que tais penhoras não 

foram impugnadas.Assim, autorizo o levantamento da quantia 

remanescente penhorada nos autos, com seus rendimentos, em favor do 

exequente, para adimplemento parcial da quantia exequenda.Após o 

levantamento, deve o exequente apresentar cálculo do débito, abatendo o 

montante levantado, no prazo de dez dias.Intimem-se.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.: 92984 Nr: 50-23.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWEL BARLETTO DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIVINO MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DE PAULA FREITAS 

PIERAZZO - OAB:99706/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 Defiro o pedido de fls. 192, 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.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 302313 Nr: 9791-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDECARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE JOHANN, NELSON APARECIDO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUBE MACEDO - OAB:OAB/MT 

13.941, LUCILO MACEDO - OAB:OAB/MT 14.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que foram realizadas várias tentativas de citação dos requeridos, 

todas elas resultaram infrutíferas. Assim, defiro o pedido de fls. 25. 

Cite-se, por edital, os requeridos ALINE JOHANN e NELSON APARECIDO 

PAULO, 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.: 191558 Nr: 13187-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOLI EBSEN, RENATA DRAGER EBSEN

 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:

 Tendo em vista que a cópia do acordo juntada às fls. 94/96, se encontra 

parcialmente ilegível, intime-se exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova a juntada da via original do acordo firmado entre as partes, 

sob pena de não homologação da transação.

Com o aporte, intime-se o advogado Renato F. D. Nery para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do pedido de arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 12108 Nr: 1784-87.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, ANTONIO ROGERIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030

 Código nº 12108

Ante o decurso do prazo sem manifestação do executado (fls. 298), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

292/293, 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, não havendo, 

certifique-se e expeça-se alvará em favor do credor para levantamento do 

montante penhorado, para satisfação parcial da obrigação. Após, o 

exequente deve indicar o montante remanescente da dívida, abatendo o 

valor que levantou.

 Cumprida a determinação supra, defiro os pedidos de fls. 285/285-v, de 

emissão de certidão de dívida judicial para o protesto de sentença líquida, 

na forma do art. 517 do CPC, bem como determino a expedição de ofício 

ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o 

nome da executada em seus cadastros, em consonância com o disposto 

no art. 782, §3º do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123133 Nr: 2303-13.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU ANTONIO DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CAPITAL DE SINOP LTDA, VALDEMAR 

SLOBODZIAN, GERALDO ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - 

OAB:14717-MT, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, LEDOCIR 

ANHOLETO - OAB:7502-B, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 

4720 - B

 Chamo o feito à ordem, uma vez que a decisão do Tribunal às fls. 301 

reduziu o valor da condenação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), sendo que cabe a empresa executada, TV 

Capital de Sinop Ltda, arcar com R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 

e os demais executados com R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta 

reais), cada, valores que devem ser acrescidos de correção monetária 

pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso.

 Desta forma, tendo em vista que o valor da condenação é diverso para 

cada executado, deve o exequente adequar o cálculo apresentado, no 

prazo de 10 (dez) dias, de acordo com a determinação (fls. 301), para o 

correto prosseguimento do cumprimento de sentença.

 Após, em razão da renúncia ao mandado pelo patrono do executado 

Geraldo Antônio dos Santos (fls. 235), e o executado Valdemar 

Slobodzian ser revel, intime-se pessoalmente os respectivos devedores, e 

a empresa TV Capital de Sinop através de seu advogado para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do 

feito com a penhora e demais atos expropriatórios.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338066 Nr: 14817-17.2018.811.0015

 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: VALDIR PASA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNHITE HARA, MARCO ANTONIO 

BORTOLUZZO, E 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A, DANIEL MOURA NOGUEIRA - OAB:MT 5.465

 Certifico e dou fé, tendo em vista o novo endereço do requerido MARCO 

ANTONO BORTOLUZO(fl. 973) redesigno a audiência de conciliação para 

o dia 21/05/2020, às 16 horas, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local de Sinop-MT (sala 

40).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197410 Nr: 502-23.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENI BOTELHO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDEMAR VARGAS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em quinze dias manifestar sobre impugnação 

de fls. 146 a 158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80273 Nr: 8578-17.2006.811.0015

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, MARIA AMÉLIA 

FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VALE DA ONÇA LTDA., 

EMÍLIO DO SANTO MORELATO, IZABEL CRISTINA MORELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA NAVES 

BARCHET - OAB:, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5.665-MT, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709/MT

 INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para manifestar em três dias sobre 

proposta de fls. 428 a 441.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180297 Nr: 1122-69.2013.811.0015

 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: MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA, ROSANA GOMES 

DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIZE SALVI

 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, TALYANE LAIS PAGLIARI - OAB:OAB/MT 16.650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B/MT

 Código nº 180297

 Diante da petição e documentos de fls. 204/209, intime-se a advogada 

Dra. Daniele de Melo Baise Barth para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos documentos comprobatórios acerca da impossibilidade de 

comparecer à audiência realizada no dia 11/06/2019 (fls. 178), uma vez 

que os documentos de fls. 206/208 não são hábeis a tanto, por se 

referirem a data anterior à da audiência.

 No mesmo prazo, deverá a subscritora do aludido petitório esclarecer se 

está renunciando aos poderes outorgados pela parta requerida e 

comprovar que notificou a sua constituinte da aludida renúncia, na forma 

do que dispõe o artigo 112 do CPC/2015.

Intimem-se.

 Sinop/MT, 27 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116712 Nr: 9041-51.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR FRANÇA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO BONJORNO NICOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, AMANDA GUIMARÃES MARQUES RAMOS 

DA FONSECA SCHNEIDER CONTINI - OAB:12993-MT, DARVIN 

KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 Código nº 116712

 Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos 

termos do artigo 517, §1º, do CPC. Em atenção ao item “a” do pedido de 

fls. 267/269, registro que não há necessidade de intimação do patrono do 

executado para informar o endereço de seu constituído, haja vista que o 

endereço do executado consta do documento de fls. 133.

Após a expedição da certidão, intime-se o exequente para dar seguimento 

ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe requerer a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano.

 Intimem-se.

Sinop/MT, 27 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 206536 Nr: 8164-38.2014.811.0015

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE APARECIDA ZIMMER ARAÚJO, 

CLAUDIONÉSIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Código nº 206536

 As partes são legítimas e estão devidamente representadas. Não 

havendo questões processuais pendentes, dou o feito por saneado e fixo 

como pontos controvertidos: se o opoente detém a posse da integralidade 

do imóvel em litígio e se esta posse está fundada em justo título, haja vista 

que o contrato de compra e venda não foi firmado pela cessionária dos 

direitos junto ao proprietário registral.

As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).

Ademais, defiro a produção de prova testemunhal e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/05/2020, às 13h30min, frisando que o 

rol de testemunhas deverá ser indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em 

atenção ao art. 357, § 4º, do CPC/2015.

Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por ele 

arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do 

juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos três dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC/2015).

A inercia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC/2015).

 Intimem-se.

Sinop/MT, 27/01/2020

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169565 Nr: 4575-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOYR JOÃO FERRAZZO, DALTRO 

ANTONIO FERRAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Código nº 169565

Defiro o pedido de fls. 168, referente à restituição do prazo em favor da 

parte exequente, uma vez que, em consulta ao Sistema Apolo, verifico que 

os autos foram retirados em carga por outro advogado no período em que 

estava fluindo o prazo para o exequente se manifestar.

Deste modo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente 

se manifeste em relação à exceção de pré-executividade apresentada às 

fls. 129/160. No mesmo prazo, deverá o exequente juntar aos autos 

demonstrativo de débito, observando as modificações decorrentes da 

sentença proferida nos autos da ação revisional Código n.º 159339, em 

trâmite na Segunda Vara Cível desta Comarca.
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 Após, manifeste-se a parte executada, em 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

 Sinop/MT, 27 de janeiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 295594 Nr: 5752-32.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTRO ANTONIO FERRAZZO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 Código nº 295594

 Às fls. 525/527, o embargante ofereceu bens à penhora, com o intuito de 

garantir à execução e obter a concessão do efeito suspensivo. 

Entretanto, conforme decisões de fls. 437/439 e 469/471, o efeito 

suspensivo foi indeferido pela ausência de probabilidade do direito, de 

modo que a ausência de bens para a garantia do juízo não se trata do 

único fundamento.

 Ademais, a decisão foi objeto de recurso e foi mantida pelo E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, conforme decisão de fls. 539/542. Deste modo, 

conquanto o embargante tenha ofertado bens em garantia do juízo, não há 

que se falar em deferimento do efeito suspensivo.

 De outro lado, a fim de dar regular prosseguimento ao feito, expeça-se 

ofício à Segunda Vara Cível, solicitando cópia do V. Acórdão proferido no 

julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos Código n.º 

159339. Após, manifestem-se as partes, no prazo de 10(dez) dias.

Intime-se.

Sinop/MT, 27/01/2020

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153328 Nr: 1365-81.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GILBERTO VITTER, NEURIELE MARIA SILVA 

CORTEZ, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS, JACÓ CARLOS SILVA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNY DUARTE, SÉRGIO GILBERTO VITTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013, NEURIELE MARIA SILVA CORTEZ - OAB:27543, 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079 OAB/MT, THIAGO 

VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEURIELE M. S. CORTEZ - 

OAB:27543/GO, Raimundo Cardoso Do Anjos - OAB:42456

 QUANTO À EXECUÇÃO MOVIDA POR NEURIELLE CORTEZ EM FACE DE 

GILBERTO VITTER: Tendo em vista que não houve manifestação acerca 

do bloqueio de valores do executado Sergio Gilberto Vitter, , converto em 

penhora a indisponibilidade do valor de R$ 829,89, independentemente da 

lavratura do auto de penhora. Aguarde-se o decurso do prazo de quinze 

dias. Após, conclusos para deliberações.

QUANTO ÀS EXECUÇÕES MOVIDAS POR: 1) SERGIO VITTER CONTRA 

RONNY DUARTE; 2) JACO COELHO CONTRA RONNY DUARTE: 

Certifique-se o decurso do prazo para pagamento e expeça-se mandado 

de penhora.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009923-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS CAPISTRANO DA CUNHA (AUTOR(A))

CLAUDEMIR VOLCEAN RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR OAB - MT4105-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Quanto ao pedido de citação do requerido via whats app, indefiro, por 

falta de amparo legal. Com efeito, o TJMT regulamentou o uso de tal 

ferramenta para intimações apenas no âmbito do Juizado Especial e Turma 

Recursal, desde que haja adesão voluntária das partes, conforme Portaria 

774/2019. Ademais, visando agilizar o tramite processual, esta Magistrada 

consultou o site da OAB Nacional e obteve o endereço profissional do 

requerido: Rua Siqueira Campos, n. 158 - Prainha, Santarém/PA. Assim, 

expeça-se carta de intimação para o aludido endereço, com urgencia.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000086-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE com pedido liminar, 

movida por CEMA PARTICIPAÇÕES AGRICOLAS LTDA em face de 

LEANDRO MUSSI, alegando que, em 04/12/2018, adquiriu de Nova Sinop 

Empreendimentos e Participações Ltda dois imóveis rurais situados neste 

município, cuja posse lhe foi transmitida “a partir de 28/08/2019”, após a 

colheita da safra de algodão. Afirma que praticou atos próprios da posse 

mansa e pacífica e que, na primeira semana de novembro/2019, o 

requerido praticou esbulho, “invadindo e plantando de qualquer modo” as 

áreas rurais referidas. Invocando o esbulho possessório, bem como dos 

requisitos para a tutela provisória de urgencia, pugna pela concessão 

liminar de reintegração de posse. DECIDO: O artigo 560 do Código de 

Processo Civil de 2015 estabelece que: “o possuidor tem direito a ser 

mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de 

esbulho”. O artigo 561 do CPC/2015, por sua vez, dispõe que incumbe ao 

autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou o esbulho praticado pelo 

réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; 4) a continuação da posse, 

embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação 

de reintegração. No tocante à concessão da liminar nas possessórias, 

encontra previsão no artigo 562 do referido diploma legal, sendo cabível 

quando restarem comprovados os requisitos acima referidos e desde que 

se trate de posse de força nova, de modo que deve ser demonstrado que 

a turbação ou esbulho foi praticado há menos de ano e dia (art. 558 do 

CPC). Com tais considerações, observo que a requerente não demonstrou 

a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar 

pretendida, notadamente diante da grande litigiosidade que envolve os 

imóveis, demonstrada pelas afirmações feitas na inicial, notadamente no 

tocante a existência de um boletim de ocorrência, no qual o requerido 

afirma que é sócio proprietário do imóvel. Ademais, conforme narrado na 

inicial, antes de propor a presente ação, a empresa requerente interpôs 

uma interpelação judicial, na qual destacou as afirmações que o requerido 

fez perante a autoridade policial, nos seguintes termos: “que possui 

metade de todas a propriedade”; que “apresenta contrato de 

arrendamento entre as partes, demonstrando posse de toda a propriedade 

valido até o ano de 2020”; que “esclarece que o contrato de arrendamento 

foi feito para fins de captação de recursos”; que “em razão da 

propriedade ser do declarante não efetuava o pagamento do 

arrendamento”; que “afirma que VILSON VIAN não poderia ter vendido a 

área em questão, uma vez que a mesma é objeto de litigio”; que “relata que 

o contrato de compra e venda apresentado por MARCELO na verdade 

esta sendo utilizado por VILSON para tomar a área em litígio”. Além disso, 
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existe uma ação em trâmite na 2ª Vara de Primavera do Leste/MT (autos n. 

1011214-16.2018.8.11.0015), na qual a empresa Nova Sinop pleiteia a 

rescisão do contrato de arrendamento firmado com o requerido, referente 

aos imóveis que são objetos desta lide. O referido processo foi distribuído 

inicialmente para esta 4ª Vara Cível, mas prolatei decisão declinando da 

competência para a Comarca de Primavera do Leste, haja vista a clausula 

de eleição de foro constante do contrato de arrendamento. Convém 

destacar, ademais, que o referido processo não foi julgado, de modo que 

existe conflito judicial envolvendo a questão. Diante disso, é possível 

vislumbrar que, quando a requerente adquiriu os imóveis (04/12/2018), 

existia contrato de arrendamento vigente firmado entre a alienante (Nova 

Sinop) e o requerido, com inicio de vigência em 31/08/2016 e término 

previsto para 01/06/2020. Além disso, os imóveis já eram objeto de litígio, 

diante da ação de rescisão de contrato que pretende obter a posse do 

bem, a qual foi proposta pela alienante Nova Sinop, em 22/11/2018, cujo 

processo ainda não obteve decisão meritória. Assim, a posse que o 

requerido exerce sobre a área se encontra amparada em contrato de 

arrendamento firmado com o alienante dos imóveis, cujo contrato se 

encontra vigente, pois o arrendamento rural não se extingue pela 

alienação do bem, conforme estabelece o artigo 15 do Decreto n. 

59.566/66: “Art 15. A alienação do imóvel rural ou a instituição de ônus 

reais sôbre êle, não interrompe os contratos agrários, ficando o 

adquirente ou o beneficiário, sub-rogado nos direitos e obrigações do 

alienante ou do instituidor do ônus (art.92, § 5º do Estatuto da Terra). 

Destarte, a liminar não é cabível neste caso, como também não se justifica 

a ação possessória, já que a requerente adquiriu os imóveis objeto de 

contrato de arrendamento rural, o qual ainda está vigente. A propósito: 

“ARRENDAMENTO RURAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. SUBROGAÇÃO. 

PRAZO MÍNIMO. TUTELA ANTECIPADA. Como regra geral, a alienação do 

imóvel não interrompe o contrato de arrendamento. O adquirente 

subroga-se nos direitos e obrigações oriundos do contrato. A retomada 

está sujeita ao cumprimento das hipóteses legais. O prazo mínimo do 

contrato tem a finalidade de garantir o equilíbrio das prestações, a 

lucratividade na exploração pelo arrendatário e a proteção da área. No 

caso, o contrato teve início em 2006. A medida liminar deve ser mantida, 

mas alterada a data para desocupação do imóvel. Agravo de instrumento 

provido em parte.” (Agravo de Instrumento Nº 70056209711, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, 

Julgado em 31/10/2013) Diante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

reintegração de posse e, diante do princípio da vedação à decisão 

surpresa, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a requerente 

informe se persiste o interesse no prosseguimento do feito, haja vista que, 

na condição de adquirente do bem, sub-rogou-se nos direitos e 

obrigações do alienante, de modo que a ação para obter a retomada do 

bem objeto de arrendamento rural não é a reintegração de posse. Além 

disso, quando a requerente adquiriu os imóveis, sobre eles já pendia ação 

movida pelo alienante, o que conduz à falta de interesse de agir. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003942-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DO NASCIMENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1003942-68.2018.8.11.0015 Verifico que o requerido 

pugnou por ajustes nos pontos controvertidos, a fim de acrescentar a 

questão “se a parte autora comprova ser a única beneficiária do contrato 

de seguro invocado” (ID 26695568). No entanto, não merece acolhimento a 

inclusão pretendida, uma vez que esta questão não restou como ponto 

controvertido nos autos, já que não foi objeto de contestação. Ademais, a 

apólice constante no ID 12614319 indica expressamente a autora Vanda 

do Nascimento Gonçalves como única beneficiária do seguro. Posto isso, 

indefiro a inclusão do ponto controvertido descrito no ID 26695568. 

Aguarde-se a realização da audiência anteriormente designada (ID 

26527032).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008082-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRY NICOLAS HERBAS VASQUEZ (REQUERIDO)

MARIA LUCIA COUTINHO VASQUEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008082-48.2018.8.11.0015 Cuida-se de ação 

reivindicatória c/c nulidade de ato jurídico e perdas e danos, em que os 

requerentes alegam serem os legítimos proprietários do imóvel objeto da 

transcrição de n.º 6268, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário 

Oeste/MT. Aduzem que os requeridos detém posse injusta de 250,90 

hectares do imóvel dos requerentes. Assim, pugnam pela concessão da 

antecipação de tutela para que seja determinada a imissão na posse da 

área reivindicada ou que os requeridos suspendam a exploração e uso 

comercial do solo, até o julgamento da demanda, bem como a constatação 

da situação do imóvel em todo o seu perímetro e o registro de citação da 

ação à margem das matrículas n.º 010511, 016069 e 012374, todas do 1.º 

SNR de Sinop/MT. No mérito, requerem o reconhecimento do direito de 

propriedade, determinando a nulidade dos títulos dos requeridos e 

antecessores, bem como indenização por perdas e danos. No ID 

18902429, após determinação judicial, a parte requerente emendou a 

inicial, indicando os litisconsortes necessários na lide. DECIDO: Recebo a 

emenda à inicial no ID 18902429. Incluam-se as pessoas ali identificadas 

no polo passivo. O artigo 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de 

urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e estiver presente perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com tais 

considerações, verifica-se, no caso vertente, que é de rigor o 

indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

pois ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, supracitado. Em se tratando de 

ação reivindicatória, o sucesso da demanda depende da comprovação da 

propriedade do bem reivindicado, da correta individualização da área e da 

demonstração da posse injusta da parte adversa. Compulsando 

atentamente os autos, verifica-se que, por ora, não restou demonstrada a 

alegação de que os títulos dos requeridos são “deslocados” da área da 

posse, tampouco que a posse dos requeridos seja injusta. Também não há 

demonstração clara e evidente acerca da alegada adulteração de 

documentação pública para acobertar a exploração ilegal da vegetação 

nativa, a fim de justificar eventual suspensão das atividades no local pelos 

requeridos até o julgamento da demanda. Na verdade, a questão demanda 

ampla dilação probatória, a fim de demonstrar a validade dos títulos 

apresentados pelos requerentes, tanto quanto a qualidade da posse dos 

requeridos, de modo que não se mostra possível adiantar a tutela, sob o 

risco de irreversibilidade da medida. É certo quer a privação temporária do 

exercício da posse possui aspecto econômico que não pode ser 

desconsiderado. Porém, não existem provas seguras de que, no caso de 

eventual futura procedência do pedido, os danos porventura suportados 

não poderão ser devidamente indenizados. Deste modo, ante a ausência 

da prova inequívoca que tornem verossímeis as alegações dos 

requerentes, bem como do dano irreparável ou de difícil reparação, que, 

obviamente, seria necessário ao deferimento da medida pleiteada, diante 

da exigência nesse sentido da lei processual civil, o indeferimento do 

pedido é medida que se impõe. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA – LIMINAR NEGADA EM 1ª INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA E DE PERIGO DE DANO 

IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - 

DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1.Da análise dos autos, não 

é possível vislumbrar com a clareza necessária a exigência legal referente 

à posse injusta. Ainda que o Agravante tenha comprovado a titularidade e 
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a individualização do bem, falta comprovação de que o Agravado esteja 

na posse de forma injusta; 2.Se o feito carece de provas substanciais 

para a caracterização da medida ou que demonstrem situação de dano 

irreparável ou lesão grave, necessitando de maior dilação probatória, deve 

ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada.” (TJ-MT – Agravo 

de Instrumento n.º 124701/2015, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017). Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

e, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência 

para tentativa de conciliação para o dia 21/05/2020, às 16h45min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Considerando que as 

matrículas n.º 010511, 016069 e 012374, todas do 1.º SNR de Sinop/MT 

encontram-se desatualizadas (ID 14749053), determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia 

das referidas matrículas, devidamente atualizadas.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007004-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONYENN BRUNO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1007004-82.2019.8.11.0015 HOMOLOGO A 

TRANSAÇÃO entabulada entre as partes no Id. 25766470, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a SUSPENSÃO do 

processo n° 1007004-82.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO BRADESCO S.A em face de 

JONYENN BRUNO DE ALMEIDA até a data aprazada para o pagamento da 

última parcela informado no acordo. Decorrido o prazo da suspensão, o 

que deverá ser certificado, intime-se a parte autora para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. tf

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008938-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DO AMARAL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1008938-75.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 23949607. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1008938-75.2019.8.11.0015– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

face de PAULO DE AMARAL DE OLIVEIRA. Revogo a liminar concedida no 

Id. 21409073. Proceda-se a baixa da restrição de Id. 22518132. Transitada 

esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. tf

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007100-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MARTINS ROCHA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1007100-97.2017.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar, movida por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face CAMILA 

MARTINS ROCHA LIMA alegando que a requerida firmou o contrato nº 

20028435295, para pagamento em 30 (trinta) parcelas, tendo como 

garantia a alienação fiduciária do veículo modelo GOL CITY (TREND) 1.0 

4P, ano 2006/2007, cor cinza, placa AIO-7137, chassi 

9BWCA05W07P054381. Aduz que a requerida se tornou inadimplente, 

razão pela qual pugnou, liminarmente, pela busca e apreensão do bem. 

Com a inicial, vieram os documentos de Id. 20166574/20166905. A busca e 

apreensão foi deferida liminarmente, no Id. 24377605. O veículo foi 

apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pela parte 

autora (ID: 24697273). A requerida, devidamente citada (ID: 24696790), 

não contestou o pedido, nem quitou o débito, conforme certidão de Id. 

28167879. DECIDO A requerida, embora tenha sido devidamente citada (ID: 

24696790), deixou de contestar o pedido no prazo legal, conforme 

certidão de Id. 28167879. Assim, incidem os efeitos da revelia a que se 

refere o artigo 344 do Código de Processo Civil, cabendo o julgamento 

antecipado da lide, na forma preconizada pelo artigo 355, inciso II, do 

mesmo diploma legal. Verificada a revelia, dela decorrem os seguintes 

efeitos: a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na 

petição inicial; b) desnecessidade de o revel ser intimado dos atos 

processuais subsequentes (CPC 346). Verifico, ademais, que o pedido 

inicial foi devidamente instruído com os documentos necessários para 

demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, materializado 

pelo contrato de financiamento, em que a requerida se obrigou ao 

pagamento de 30 (trinta) parcelas mensais, no valor de R$ 566,37 

(quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos). Consta do 

referido contrato que, em garantia do débito, a requerida alienou 

fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na inicial. 

Observo, ainda, que a parte autora comprovou a mora da requerida, 

consubstanciada no protesto de título de Id. 22740395. Desta forma, o 

inadimplemento contratual acarreta a apreensão do bem, conforme dispõe 

o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação fiduciária em garantia 

transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel 

alienada, independente da tradição efetiva do bem, tornando-se o 

alienante ou devedor possuidor direto e depositário com todas as 

responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil 

e penal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

veículo descrito na inicial, Gol City (Trend) 1.0 4P – COR: CINZA – 

ANO/MODELO: 2006/2007 – PLACA: AIO-7137– CHASSI: 

9BWCA05WO7P054381 – RENAVAM: 000905726650, cuja apreensão 

liminar torno definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o 

trânsito em julgado da sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas/despesas processuais e honorários advocatícios, o qual o fixo em 
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10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Decorrido o prazo recursal, 

pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. tf

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012625-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LUCHOSKI IZAIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELINDO BAO (REQUERIDO)

ADENIR MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1012625-31.2017.8.11.0015 Cuida-se de 

MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por 

TEREZINHA LUCHOSKI IZAIAS em face da COMISSÃO ELEITORAL DAS 

ELEIÇÕES DE 2017 do Clube dos Idosos de Sinop DOM HENRIQUE 

FROELICH e ADEMIR MARTINS DA SILVA, requerendo o direito de 

concorrer para as eleições de 2017 do Clube dos Idosos de Sinop/MT, 

uma vez que houve impugnação à sua candidatura. Recebida a inicial, foi 

indeferida a tutela provisória de urgência, ante a ausência dos elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito alegado na inicial (ID: 10898529). 

No Id. 17172764 o requerido Ademir Martins da Silva foi devidamente 

citado. No Id. 16637759, a requerente foi intimada, através de sua 

advogada, para informar o endereço completo do requerido Zelindo Bao, 

tendo em vista que o endereço indicado na exordial estava incompleto. No 

entanto, quedou-se inerte (ID: 22548393). A parte autora foi intimada 

pessoalmente para dar andamento no feito (ID: 22561308). Entretanto, 

deixou transcorrer prazo sem se manifestar, conforme certificado no Id. 

28218181. DECIDO. Verifico, que o processo está paralisado há mais de 

05 (cinco) meses por inércia da parte autora que, devidamente intimada a 

providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências 

que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o 

processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: “AGRAVO 

REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e 

§ 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos 

de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Sem custas, ante a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID: 10898529). Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. tf

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010647-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

19 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1010647-19.2017.811.0015 Cuida-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por REBECA RENATA DE OLIVEIRA 

em face de WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. No Id. 25122284, a parte 

executada comprovou o cumprimento da obrigação. No Id. 25218994, a 

exequente se manifestou, requerendo o levantamento dos valores e a 

extinção do feito. DECIDO. Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento 

de mérito. Expeça-se alvará eletrônico para levantamento do valor 

depositado (ID: 28212772), para a conta indicado no Id. 25218994, em 

favor da exequente. Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo 

executado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. tf

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006726-81.2019.8.11.0015

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:

RODRIGO POSPIECHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1006726-81.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 24506957. Em consequência, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1006726-81.2019.8.11.0015– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de 

RODRIGO POSPIECHA. Revogo a liminar concedida no Id. 20643305. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. tf

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006889-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUNKES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIDEL SPANHOLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1006889-61.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes de Id. 26626098. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº ° 

1006889-61.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO movida 

por VILSON LUNKES em face de EIDEL SPANHOLI. Transitada esta em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Sem custas, na forma do art. 90, § 3º, CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. tf

5ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008521-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE ASSIS (REQUERENTE)

ADELSON RODRIGO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimar as partes autoras, por meio de seus advogados , para que, 

manifeste-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014530-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

A. J. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. F. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 no(s) ID(s).( 28472581 

- Certidão). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007272-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - MT 

JUÍZO DA Quinta Vara TERMO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 

MEDIAÇÃO E DE CONCILIAÇÃO Número do Processo 

1007272-39.2019.8.11.0015 Espécie: Alimentos Parte Requerente: Fabiana 

da Cruz Parte Requerida: Milzéias Gomes da Silva Data e horário: 15 de 

outubro de 2019, 17:00 horas. PRESENTES Conciliadora/Mediadora: 

Marilene de Fátima Pereira OCORRÊNCIAS A audiência de conciliação 

restou prejudicada em razão da ausência das partes. DELIBERAÇÕES 

Vistos etc. 1. Diante do não cumprimento da carta precatória pelo Juízo 

deprecado. 2. Designo audiência de conciliação para 31.03.2020 as 15:30 

horas. 3. Proceda a Secretaria as providências para a efetiva 

citação/intimação da Parte Requerida. 4. Nada mais havendo a consignar, 

por mim Marilene de Fátima Pereira Conciliadoras/Mediadoras, foi lavrado o 

presente termo. Marilene de Fatima Pereira Conciliadora/Mediadora

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 235015 Nr: 8717-51.2015.811.0015

 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: WDRS, WDRS, VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE SORAIA WASILEWSKI 

ORMOND - OAB:17496

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, em 

consequentemente, majoro os alimentos devidos pelo requerido Valdionor 

dos Reis Santos aos seus filhos Weliks dos Reis Santos e Weslen dos 

Reis Santos, para o valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do 

salário mínimo. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. 

Sem custas ou sucumbência, uma vez que as partes são beneficiárias da 

Assistência Judiciária Gratuita, deferida neste ato.3.2. Transitada em 

julgado, arquivem-se.3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177538 Nr: 13345-88.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allan Carlos Schimidt - 

OAB:16217-E, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17.798/ 

- MT, THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 Intimar o advogado das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem em relação a devolução da carta precatória que informa a 

prisão do requerido, bem como seu encaminhamento ao 7º Comando 

Regional da Polícia Militar de Tangará da Serra, conforme fls. 137/143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202767 Nr: 5160-90.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMRF, LRF, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que transcorreu "in albis" o prazo para 

manifestação/pagamento do executado, caso em que IMPULSIONO os 

autos para intimar a parte exequente, por meio de seus advogados 

constituídos (NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - FASIP), para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124694 Nr: 3907-09.2010.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCLP, JDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, em cumprimento à decisão de fls. 82 e atendendo ao 

comando do art. 203, §4º do CPC/15, transcorreu "in albis" o prazo para 

pagamento, provar que o fez ou apresentar justificativa pelo executado, 

caso em que IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, por meio 

do (a,s) advogado (a,s) constituído (a,s), mediante publicação no DJE, 

para manifestar-se requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263315 Nr: 5582-94.2016.811.0015

 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: VTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI ALVES FERREIRA - 
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OAB:17.978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, Dra. ROSELI ALVES FERREIRA, para, 

querendo, se manifeste sobre a petição de fls. 65/66, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93991 Nr: 1017-68.2008.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAM, MAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA - 

OAB:14834, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, CLAUDEMIR NARDIN - OAB:9511-MT, 

DIEGO HENRIQUE BONETTI - OAB:OAB/MT 22.803, ROBERTO DE 

OLIVEIRA - OAB:19069

 Impulsiono estes autos para proceder a INTIMAÇÃO do Advogado(a) 

Dr(a) DIEGO HENRIQUE BONETTI - OAB/MT 22803, para devolver os autos 

supramencionados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob as penas 

do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338116 Nr: 14845-82.2018.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRAF, JMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 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(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR 

acerca do(a/s) CONTESTAÇÃO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).

(56) 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86106 Nr: 3535-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMC, MMCO, VMCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo A. G. Reali - 

OAB:8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo A. G. Reali - 

OAB:8838-B

 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(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR 

acerca do(a/s) IMPUGNAÇÃO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).

(114/195) 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 254293 Nr: 352-71.2016.811.0015

 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: TERESINHA SUDATTI VEZENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO VEZENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.Indefiro o pedido de f. 106, porquanto incumbe ao(a) 

inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora 

dele, nos termos do artigo 618, I do CPC[...].2.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.Anoto, ainda, que conforme dispõe o artigo 662 do 

CPC, no arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio, o que, de fato, será efetivado pelo Fisco no momento oportuno por 

meio do correspondente lançamento administrativo. 3. Não havendo 

interesse na conversão, no prazo supra assinalado, deverá a 

inventariante acostar ao feito as certidões negativas das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e 

Municipal.4. Cite(m)-se,após, a Fazenda Pública (CPC, art. 626), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 629), ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 

634),manifestando-se expressamente.5. Havendo concordância quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, dos 

bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (CPC, art. 636), 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.6.Após as 

últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 

637).7. Se concordes, ao cálculo e digam todas as partes, em 05 (cinco) 

dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638) Intimem-se. 

Cumpra-se.[...]

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014705-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (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 1014705-94.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 65.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO 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,28 de janeiro de 

2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 254042 Nr: 199-38.2016.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: OSMAR LIMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, cumpre esclarecer, diante do PETITÓRIO de fls. 109-110, 

que não se trata de “reconsiderar” ou não “a decisão de não apreciação 

do pedido” de fls. 100-101, mas sim de fazer cumprir o comando judicial 

exarado por meio da SENTENÇA de fls. 75-80, o qual se efetivará por meio 

das vias processuais adequadas e não com a tramitação deste feito 

perante este Juízo, estando os autos sentenciados e com Recurso de 

Apelação e Contrarrazões já oferecidos.

 Eis o que dispõe o artigo 1.012 do CPC/2015:

 “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1º Além de outras 

hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após 

a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga 

tutela provisória; (...) § 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover 

o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”.

 II – Dessa forma, MANTENHO o DESPACHO de fls. 103, que deverá ser 

cumprido em sua integralidade.

 III – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 204139 Nr: 6299-77.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE!

CHAMO O FEITO À ORDEM!

I – Previamente ao LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS 

VOLUNTARIAMENTE pelo Executado Município de Sinop, CHAMO O FEITO 

À ORDEM e, em CORREIÇÃO PERMANENTE, INDEFIRO o PAGAMENTO da 

importância de R$ 3.054,34 referente ao “honorário sucumbencial, inércia” 

(fls. 173/verso) e REITERADO às fls. 182-184, eis que NÃO restou 

CONFIGURADA, por ora, a “inércia” do Executado quanto à incorporação 

do adicional ao salário da parte Exequente.

Lado outro, a “inércia” se configuraria, obviamente, pelo não cumprimento 

voluntário da obrigação de fazer (incorporação do adicional), ALIADA à 

MANIFESTAÇÃO da parte EXEQUENTE “se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos”, o que também NÃO se VERIFICA.

 II – Sendo assim, REVOGO o LEVANTAMENTO daquela importância, e, 

CONSEQUENTEMENTE da REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR de fls. 177, 

ao que DETERMINO a EXPEDIÇÃO de NOVO ALVARÁ JUDICIAL referente 

APENAS aos “honorários de sucumbência principal, atribuído na fase de 

conhecimento no importe de R$ 896,51”, conforme PETITÓRIO de fls. 

174/verso (item 04) e aos “honorários sucumbenciais, embargos”, 

conforme PETITÓRIO de fls. 174/verso (item 05), em favor da parte 

Exequente e a DEVOLUÇÃO ao EXECUTADO, mediante, também, ALVARÁ 

JUDICIAL, da referida importância de R$ 3.054,34;

 III – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264406 Nr: 6182-18.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBINSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 EXPESSO INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE 

ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

APRESENTADO PELO REQUERIDO MUNICIPIO DE SINOP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236918 Nr: 10013-11.2015.811.0015

 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: ANA MARIA BARBIERI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, JUNTADO PELO 

REQUERIDO MUNICIPIO DE SINOP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236924 Nr: 10019-18.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZILENE TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO PELO 

REQUERIDO MUNICIPIO DE SINOP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259403 Nr: 3332-88.2016.811.0015

 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: MARCELO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 INTIMO A PARTE AUTORA PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERIDO INSS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194373 Nr: 16122-12.2013.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON SCHOENKNECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 Intimação do advogado da parte requerida da decisão de fls. 26, a seguir 

transcrita: "Vistos. Compulsando os autos os autos observo que o 

presente feito já foi sentenciado, conforme se verifica da sentença 

proferida à fl. 20. Dessa forma, indefiro o pedido isenção do pagamento 

das custas processuais formulado às fls. 22/23, tendo em vista que a 

referida sentença não pode ser modificada através de mero 

peticionamento. Ademais, eventual concessão do benefício da justiça 

gratuita possuiria efeito “ex nunc”, só se aplicando aos atos posteriores 

ao seu deferimento, não alcançando, de outra ponta, os atos anteriores à 

sua concessão. Sobre o tema, colho os seguintes arestos do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

(...) Dessa forma, considerando que encontram-se presente os requisitos 
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do art. 98 do CPC, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte 

executada. Anote-se, porém os efeitos da gratuidade concedida não 

retroagem, porquanto, neste momento, encontra-se sedimentado o dever 

de a parte executada realizar o pagamento das custas processuais. Por 

fim, considerando que a executada não realizou o pagamento das custas 

processuais, determino que seja realizado o protesto e inscrição na dívida 

ativa com a consequente anotação perante o Cartório Distribuidor. 

Cumprida as determinações, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Às providências necessárias. Sinop 

– MT, 25 de outubro de 2019. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES- Juiz de 

Direito Cooperador- Provimentos n. 21/2019-CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203534 Nr: 5798-26.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - 

OAB:MT- 17597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)embargante da Sentença de fls. 

34/36, abaixo transcrita:

SENTENÇA: "Vistos etc. (...)Em face de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes Embargos, e 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. Condeno o 

embargante/devedor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o 

local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 

8, do art. 85 c/c o art. 86). Todavia, sendo o embargante beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos 

ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-lo sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família. Transitado em julgado, determino sejam 

os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no item 29.1, do 

Provimento N.º56/2007, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – CGJ. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Sinop – MT, 27 de 

outubro de 2019. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES. Juiz de Direito 

Cooperador. Provimento 21/2019/CM"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 184807 Nr: 5898-15.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE PIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 199, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 901,43, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 176744 Nr: 12468-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 298-299, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 1.269,06, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 184393 Nr: 5467-78.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GRAÇA DA COSTA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 191, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 884,88, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 266357 Nr: 7311-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA KAWAGUTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 142, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 1.508,23, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 152762 Nr: 6025-70.2001.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA VIDAS BOAS ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 157, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 2.402,40, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 230168 Nr: 5697-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE PALMA BROIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Da detida análise dos autos, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES 

DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em favor da parte EXEQUENTE no 

importe de R$ 3.220,40 (RPV de fls. 154) e, DE OFÍCIO, a DEVOLUÇÃO do 

EXCEDENTE ao EXECUTADO no importe de R$ 3.222,40, referentes à 

cobrança dos “honorários pela inércia”, ante a ausência de sua 

configuração, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 236923 Nr: 10018-33.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 171, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 2.788,18, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 236553 Nr: 9777-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA DA SILVA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 114, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 884,88, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 248918 Nr: 17640-66.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE REGINA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 162, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 901,43, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 231745 Nr: 6698-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS VIRGINIA SOUZA MILHOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Conforme DECISÃO de fls. 142, realizo o LEVANTAMENTO dos 

VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em favor da parte 

EXEQUENTE e EXECUTADO, nos importes de R$ 896,51 e R$ 2.438,66, 

respectivamente, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 180403 Nr: 1230-98.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERIDIANA PAGANOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 194, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 901,43, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 238773 Nr: 11268-04.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE OSERDENGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 130, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 4.803,50, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 180268 Nr: 1091-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CAMPAGNARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR às fls. 198 e fls. 208, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS 

VOLUNTARIAMENTE em favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 

2.036,10, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;
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 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 116046 Nr: 7428-93.2009.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIMOCAR AUTOMOTIVA LTDA., ANTONIO 

DALVO LEITE, MEIRY MORAES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 15.083-0

 Vistos etc.

I – Conforme SENTENÇA de fls. 83 e PETITÓRIO de fls. 91, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXECUTADA, no 

importe de R$ 2.591,19, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 99890 Nr: 6891-34.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE APARECIDA NITSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 295, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES DEPOSITADOS VOLUNTARIAMENTE em 

favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 7.038,44, mediante ALVARÁ 

eletrônico de LIBERAÇÃO;

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009331-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UENDEL GOMES CORDEIRO (REQUERENTE)

LETICIA PADOANI ROSSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OLEGARIO WELTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR VIECELLI OAB - MT24154/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. 1. DESIGNO o ato para 05/03/2020 às 10 horas. 2. INTIMEM-SE 

as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas 

de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso 

queiram que as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão 

requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, 

nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008779-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PASCHOAL NETO (REQUERIDO)

ORIDE FATIMA PASCHOAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008779-35.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: LUIZ PASCHOAL NETO, ORIDE FATIMA PASCHOAL Vistos 

etc. 1. DESIGNO o ato para 05/03/2020 às 10:30 horas. 2. INTIMEM-SE as 

PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de 

seus advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram 

que as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 

05 (cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012194-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS DE AVILA (REQUERENTE)

NADJANY STEFFANY SILVA GUEDES DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A 

(ADVOGADO(A))

JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS OAB - MT24071/O (ADVOGADO(A))

FABIO RICARDO CAVINA OAB - MT0009576S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIND.DOS TRABALHADORES NOTRANSP.RODOVIARIO DO NORTE MT 

(REQUERIDO)

JAIME SALES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012194-60.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NADJANY STEFFANY SILVA 

GUEDES DE AVILA, OZIAS DE AVILA REQUERIDO: JAIME SALES DE 

OLIVEIRA, SIND.DOS TRABALHADORES NOTRANSP.RODOVIARIO DO 

NORTE MT Vistos etc. I – DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO para o dia 

19/03/2020 às 09h30; II - INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas; III - Caso queiram que as testemunhas sejam 

intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da 

Lei nº 9.099/95; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TABORDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSE VIERA DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT8677-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001453-58.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LEANDRO TABORDA DA 

CRUZ REQUERIDO: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO 

LTDA, GESSE VIERA DA SILVA Vistos etc. 1. DESIGNO o ato para 

12/03/2020 às 08:30 horas. 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de 

que deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no 

máximo, de 03 (três) testemunhas; 2.1 Quanto ao promovente, este 
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deverá, no prazo de 10 dias, constituir patrono ou requerer a assistência 

da Defensoria Pública; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam 

intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da 

Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011061-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELIA LEAO DE SOUSA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011061-80.2018.8.11.0015. REQUERENTE: WELIA LEAO DE SOUSA 

BORBA REQUERIDO: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP Vistos etc. 

I – DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO para o dia 19/03/2020 às 10h30; II 

- INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer 

acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) 

testemunhas; III - Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas por 

este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da 

audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000516-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY GONCALVES NETO (REQUERENTE)

JHONATAN NUNES RODRIGUES (REQUERENTE)

EDERSON JUNIOR VARGAS (REQUERENTE)

RENATO COWLTO PEREIRA (REQUERENTE)

CAMILA MOREIRA ALFREDO (REQUERENTE)

GIGA BYTE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN OAB - SC35340 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO TRENTIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000516-48.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GIGA BYTE PRODUTOS E 

SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, EDERSON JUNIOR VARGAS, 

JHONATAN NUNES RODRIGUES, CAMILA MOREIRA ALFREDO, RENATO 

COWLTO PEREIRA, SIDINEY GONCALVES NETO REQUERIDO: MARCELO 

AUGUSTO TRENTIN Vistos etc. 1. DESIGNO o ato para 12/03/2020 às 09 

horas. 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que deverão 

comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 

(três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas 

por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização 

da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002913-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA STELLA NOGUEIRA MUNHOZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSCIELLE MARIA DE SOUZA OAB - MT0020471A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002913-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JAMIL PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: PRISCILA STELLA NOGUEIRA MUNHOZ Vistos etc. 1. 

DESIGNO o ato para 12/03/2020 às 10 horas. 2. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012393-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA MARCOLIN (REQUERIDO)

CRISTIANO LUIZ KAISER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MARCOLIN OAB - MT19159/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012393-48.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: MARIANA MARCOLIN, CRISTIANO LUIZ KAISER Vistos etc. 1. 

DESIGNO o ato para 12/03/2020 às 10:30 horas. 2. INTIMEM-SE as 

PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de 

seus advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram 

que as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 

05 (cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO(A))

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MARIA NILDA ALVES DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DESPACHO Processo: 

8010291-36.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CAMILA CORDEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: RAIMUNDO BATISTA DE ALMEIDA, MARIA NILDA 

ALVES DE ALMEIDA - ME Vistos etc. 1. DESIGNO o ato para 19/03/2020 

às 08:30 horas. 2. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam 

intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da 

Lei nº 9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005643-98.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS PABLO DALLA CORT (REQUERENTE)

LETICIA TARGA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos Feltrin (REQUERIDO)

CEPROVET - CENTRO DE PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005643-98.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MATEUS PABLO DALLA 

CORT, LETICIA TARGA CORREIA REQUERIDO: CEPROVET - CENTRO DE 

PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - ME, MARCOS FELTRIN 

Vistos etc. 1. DESIGNO o ato para 19/03/2020 às 09 horas. 2. INTIMEM-SE 

as PARTES, cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas 

de seus advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 2.1 

EXPEÇA-SE mandado de intimação para a testemunha consignada no id nº 

25703856; 3. Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas por este 

Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da realização da 

audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 

9.099/95; 4. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000327-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MAIKE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000327-70.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO MAIKE FERREIRA 

REQUERIDO: RESIDENCIAL CANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

SPE LTDA Vistos etc. I – DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO para o dia 

19/03/2020 às 10h; II - INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de que 

deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 

03 (três) testemunhas; III - Caso queiram que as testemunhas sejam 

intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes da 

realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da 

Lei nº 9.099/95; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003054-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MACHAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003054-36.2017.8.11.0015. REQUERENTE: REINALDO MACHAO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. INTIME-SE 

pessoalmente a parte Requerente para que, no prazo de 5 dias, informe 

nos autos os dados bancários para a expedição do alvará para 

levantamento do valor depositado nos autos. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010521-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR CARVALHO OLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DE CARVALHO BATISTA OAB - 008.108.633-40 

(REPRESENTANTE)

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010521-95.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ALTEMIR CARVALHO 

OLANDA REPRESENTANTE: WILSON DE CARVALHO BATISTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. REITERE-SE a intimação para que, no prazo de 5 dias, o promovente 

informe nos autos se a tutela deferida no id nº 22486086 foi cumprida, 

ainda que em parte pelos promovidos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. Havendo manifestação do promovente certifique-se 

quanto ao decurso de prazo dos promovidos para ofertar contestação e, 

após, remetam-se os autos para prolação de sentença. Caso o 

promovente mantenha-se inerte, tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às Providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010621-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PINTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 DESPACHO Processo: 

1010621-50.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VALDIR PINTO DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, 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 que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007556-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDRECIMAR APARECIDA BONIFACIO (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007556-81.2018.8.11.0015. AUTOR(A): AUDRECIMAR APARECIDA 

BONIFACIO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, 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 que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa 

estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de 

sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido 

formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação 

do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a 

retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita prolação da 

sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento de 

liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

INTIME-SE o promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003209-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE DE LIMA SILVA LUCCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003209-05.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARLEIDE DE LIMA SILVA 

LUCCA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, 

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 que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa 

estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de 

sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido 

formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação 

do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a 

retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita prolação da 

sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento de 

liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

INTIME-SE o promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007546-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA CAMILO DE SOUZA (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 DESPACHO Processo: 

1007546-37.2018.8.11.0015. AUTOR(A): EDINA CAMILO DE SOUZA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, 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 que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002468-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE GARBELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002468-62.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS JOSE GARBELOTTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, 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 que 

o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em 

dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por 

este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 

9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos 

autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação do período em 

que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor 

da causa a fim de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se 

olvidando a impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença 

ante a vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente 

pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o 

valor da causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob 

pena de extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007553-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA AMANCIA DE CAMPOS (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 DESPACHO Processo: 

1007553-29.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ERICA AMANCIA DE CAMPOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, 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 que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 
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Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007520-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DAMACENO (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 DESPACHO Processo: 

1007520-39.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DA CONCEICAO 

DAMACENO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, 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 que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa 

estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de 

sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido 

formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação 

do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a 

retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita prolação da 

sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento de 

liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

INTIME-SE o promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000543-60.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JORGE LUIZ 

BARROS MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARIN PRISCILA 

ZUCONELLI POLO PASSIVO: TATIANA ASSMANN MEINERZ - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 10/03/2020 Hora: 15:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012834-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR BAUERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALYPSO CAR VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012834-12.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: VOLMIR BAUERMANN 

EXECUTADO: KALYPSO CAR VEICULOS LTDA - EPP Vistos etc. No id nº 

27394754 o Exequente anuiu com a proposta de quitação formulada pelo 

Executado, bem como indicou os dados bancários para depósito do valor. 

INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 05 dias, efetue e comprove 

nos autos o pagamento do valor por ele ofertado e aceitou pelo 

Exequente. Após, tornem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005009-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/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 DESPACHO Processo: 

1005009-34.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SILVERIO GONCALVES 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. 

RETIFQUE-SE o polo passivo da demanda para nele incluir o DETRAN/MT - 

Departamento Estadual de Trânsito conforme qualificação constante na 

petição inicial; 2. CERTIFIQUE-SE se houve a citação do DETRAN/MT e 

consequente oferta de contestação. Em caso negativo, proceda-se com a 

citação desta para que oferte contestação no prazo legal e, após, 

intime-se o promovente para que oferte impugnação à contestação. 3. Em 

caso positivo, tornem os autos conclusos pra prolação de sentença; 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002864-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (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 DESPACHO Processo: 

1002864-10.2016.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, 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 que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007035-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CORDEIRO DA CRUZ (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
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007035-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: APARECIDA CORDEIRO DA 

CRUZ REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, 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 que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa 

estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de 

sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido 

formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação 

do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a 

retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita prolação da 

sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento de 

liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Não obstante, 

dentre os pedidos formulados, a promovente pugna pela condenação 

solidária do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 

Sinop –MT - PREVISINOP, todavia referida parte não encontra-se 

qualificada nos autos. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, no 

prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para incluir no polo passivo a 

parte Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop 

–MT - PREVISINOP e retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após 

decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012825-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA EMANUELA KLESZTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE VERON RUSSO OAB - MT25588/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 DESPACHO Processo: 

1012825-67.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA EMANUELA 

KLESZTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, 

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 que o valor pretendido pelo autor e o valor declarado na causa 

estão em dissonância. Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de 

sentença por este Juízo, uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/1995 é vedada a iliquidez da sentença. O pedido 

formulado nos autos é certo e determinado, bem como há clara delimitação 

do período em que deve ser aplicado, motivo pelo qual deve haver a 

retificação do valor da causa a fim de permitir a escorreita prolação da 

sentença. Não se olvidando a impossibilidade do procedimento de 

liquidação de sentença ante a vedação acima estipulada. Desta forma, 

INTIME-SE o promovente pra que, no prazo de 15 dias, EMENDE a petição 

inicial para retificar o valor da causa adequando-o a real proveito 

econômico pretendido, sob pena de extinção do feito. Após decorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007136-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ARCANJO PACHECO (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 DESPACHO Processo: 

1007136-76.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MIGUEL ARCANJO PACHECO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Dispõe o art. 291, 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 que o valor 

pretendido pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. 

Tal imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, 

uma vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995 

é vedada a iliquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, INTIME-SE o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011642-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NERI NUNES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE OAB - MT16973/O 

(ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011642-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NERI NUNES CORREA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. 1. CHAMO O FEITO A ORDEM. 2. In casu, denoto que é necessário 

adequar o valor a ser bloqueado, à título de diferença, a Nota Fiscal de id. 

19587558, do valor de R$ 33.230,64, em favor da entidade privada 

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP. 3. Neste fito, que se 

proceda com novo bloqueio judicial do valor da diferença entre a referida 

nota fiscal e o alvará expedido em 25/11/2019 (id. 26462686) do valor de 

R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais). 4. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo 

o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIA LONKOSKI OAB - MT24207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1000553-07.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADRIANA SALES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIDIA LONKOSKI POLO PASSIVO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 10/03/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 28 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: 8012151-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELIZE LUCIANA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIONAL CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(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 15/05/2017 14:50. Quinta-feira, 27 de Abril de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008054-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TABILE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0006317A (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) promovida, acerca da audiência de 

conciliação designada para 28/11/2017 16:00. Quinta-feira, 26 de Outubro 

de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SCHWAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000558-29.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCIA 

SCHWAB ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TIAGO JOAO DE MELLO 

POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 11/03/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 28 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: 1000564-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO NESI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL DOS SANTOS SANTANA (REU)

 

PROCESSO n. 1000564-36.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ERCILIO NESI - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVAIR FIABANE POLO PASSIVO: 

ISRAEL DOS SANTOS SANTANA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 11/03/2020 Hora: 10:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 28 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: 1000565-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERVIM WALDRICH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBER COMERCIO DE MARMORES EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000565-21.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ERVIM 

WALDRICH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVAIR FIABANE POLO 

PASSIVO: WEBER COMERCIO DE MARMORES EIRELI - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 11/03/2020 Hora: 10:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 28 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: 1000568-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARIA FOPPA OAB - MT23957/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000568-73.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CARLOS 

FERNANDO FERRACIOLLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIS MARIA 

FOPPA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 11/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 28 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: 1000569-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

PROCESSO n. 1000569-58.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:OSMAR LOPES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 11/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 28 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: 1000570-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

JAILSON DO NASCIMENTO RUFINO RODRIGUES OAB - 388.185.268-98 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000570-43.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JAILSON DO 

NASCIMENTO RUFINO RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO RIBAS COUTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 11/03/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FERMINO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000575-65.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ORLANDO 

FERMINO GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUISELA 

DAIANA NORONHA DORNELLES, VANDERSON PAULI, RAFAEL JOSE 

PAULI POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 11/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 28 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: 1000577-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR FERNANDES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000577-35.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:NESTOR 

FERNANDES DA SILVA NETO 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: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 11/03/2020 

Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 28 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: 1000585-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FACIANCANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OLIMPIO PINTO OAB - MT23858/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE LOPES DIOGO (REU)

 

PROCESSO n. 1000585-12.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PATRICIA 

FACIANCANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAYTON OLIMPIO 

PINTO POLO PASSIVO: SALETE LOPES DIOGO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 11/03/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 318110 Nr: 1722-17.2018.811.0015

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MILANO JORDANO 

SILVA - OAB:MT/16.053-O, VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:10.491-B/MT

 Vistos etc.

Ausente o relatório com fulcro no disposto no art. 81, § 3º da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e Decido.

As condutas imputadas à suposta autora do fato se encontram tipificadas 

nos arts. 48 e 50 da Lei nº 9.605/1998 e que se encontra fulminadas pela 

prescrição da pretensão punitiva segundo o artigo 109, inciso VI do 

Código Penal.

Tais delitos possuem pena máxima cominada em abstrato de um ano de 

detenção.

Entre a data do fato (22/07/2015 - f. 17) e a presente data já decorreu o 

lapso temporal necessário para ocorrência da prescrição e que nesse 

meio tempo não ocorreu nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição.

 Tudo como bem apontou o PARQUET em sua manifestação.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 107 inciso IV c/c artigo 109 inciso VI, 

ambos, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do suposto 

autor dos fatos de ANTONIO MARCOS DOS REIS em relação aos fatos 

constante nestes autos, e por consectário jurídico lógico, JULGO EXTINTO 

o presente feito.

 Sentença extintiva da punibilidade do agente que não lhe acarreta 

transtorno algum, senão apenas o beneficia com o reconhecimento da 

causa de extinção da punibilidade em seu proveito explícito.

 Certificado o lapso preclusivo recursal, proceda-se às comunicações 

necessárias, anote-se, baixe-se e arquive-se, sem quaisquer custas ou 

despesas judiciais.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 292252 Nr: 3643-45.2017.811.0015

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MILANO JORDANO 

SILVA - OAB:MT/16.053-O, VINICIUS RIBEIRO MOTA - OAB:10.491-B

 Vistos etc.

De proêmio, cumpra-se conforme postulado no item 2 da cota ministerial p. 

49.

Adiante, designo audiência de instrução para o dia 11 de março de 2020, 

às 16:15 horas.

Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão comparecer 

acompanhadas de seus advogados e no máximo de 03 testemunhas.

 Caso queiram que as testemunhas sejam intimadas por este Juízo 

deverão requerer até 05 dias antes da realização da audiência instrutória, 

nos termos do art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Serve a presente como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de 

INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 310889 Nr: 15178-68.2017.811.0015

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Vistos etc.

Recurso em sentido estrito de p. 52/55, já com as razões recursais, 

interposto pelo órgão de acusação no prazo legal, com base no art. 581, 

inciso VIII, do Código de Processo Penal, haja a vista a sentença que 

extinguiu a punibilidade da denunciada (p. 49/51) por conta de expressa 

retratação da vítima de sua representação criminal, conforme explicitado 

na ata de audiência de p. 44.

Na verdade não há que se falar em recurso em sentido estrito 

propriamente dito. Apenas aplicável sua disciplina, adequada ao recurso 

único possível no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.

 Neste aspecto, deve ser considerado o claro intuito do legislador em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 205 de 470



sintetizar e unificar o sistema recursal nesse microssistema dos juizados 

especiais criminais, ao prever somente a apelação como único e suficiente 

remédio de insurgência (LJE art. 82, caput), até pelos critérios orientativos 

da economia processual, informalidade, celeridade e simplicidade, 

conforme previsão dos arts. 2.° e 63 da Lei n.° 9.099/1995.

Com isso, devendo ser garantido o duplo grau de jurisdição, possível a 

fungibilidade neste caso, tratando-se apenas da forma, possível ser 

recepcionado e processado o recurso como apelação que é, e não o 

apelidado recurso em sentido estrito.

Isto posto, no regular juízo de retratação imposto pelo art. 589 do Código 

de Processo Penal, independentemente das razões que forem coligidas 

pela diligente defesa, não vou me retratar. Mantenho a sentença objurgada 

por seus próprios fundamentos. Dessa maneira, hei por bem receber o 

recurso de apelação, com vistas à douta Defensora Pública para suas 

contrarrazões recursais no prazo de 10 dias, na forma do art. 82, § 2.°, da 

LJE.

 Apresentadas as razões, remetam-se os autos à E. Turma Recursal 

Única, com os nossos cumprimentos, após as certificações de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão 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 DECISÃO Processo: 

1014719-78.2019.8.11.0015. AUTOR(A): HELLER PAOLINELLI CHAVES, 

MONICA APARECIDA FERREIRA CHAVES REU: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos etc. Pedido formulado pela parte autora para redesignação da 

audiência de conciliação, previamente agendada por este Juízo para o dia 

31/01/2020, às 16:00 horas, sob o argumento de que estará em viagem. 

Em que pese a tese expendida pela promovente, indefiro o postulado, eis 

que a razão apresentada não está elencada em norma alguma, e ainda 

não especificou se a viagem se tratava de trabalho ou passeio, e nem ao 

menos a comprovação de que as passagens foram adquiridas antes da 

designação da audiência. Não configurando justo motivo a ponto de influir 

na atividade jurisdicional remarcando a solenidade conciliatória. Sendo 

assim, mantenho a audiência já designada nos autos. Ciente das 

consequências legais em caso de não comparecimento, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE. 

Oportunamente, concluso. Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, 

CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 27 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ZAVARDINIACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000460-44.2020.8.11.0015. REQUERENTE: GILMAR ZAVARDINIACK 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Pretensão 

indenizatória por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Gilmar Zavardiniack em face de Banco Bradesco 

Financiamentos S.A, devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios 

da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que o 

débito foi pago em 17/12/2019 e a negativação ocorreu 21 dias após o 

efetivo pagamento. 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 Id. 28360902, 

o nome da parte autora, aparentemente, foi negativado pela parte 

promovida em 18/01/2020, no valor de R$ 30.165,50. Consta no Id. 

28360896 comprovante de pagamento datado em 17/12/2019, a 

corroborar a tese autoral. Elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito alardeado pela parte promovente, pelo menos nessa análise 

perfunctória do feito. É indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. Importa por ora a presença dos requisitos previstos no 

caput do art. 300 do CPC. Por enquanto basta a probabilidade de assistir 

razão à parte promovente, o que soa ponderável. O contorno postulado 

em adiantamento da tutela não sugere prejuízo desmedido à promovida. 

Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição da parte que ora se diz 

afetada, segundo sua tese. Além do mais, o provimento a ser adiantado, 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Presentes 

os requisitos do art. 300, caput e seus parágrafos, do Código de Processo 
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Civil. Outrossim, convém destacar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os 

conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º 

ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte 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, devendo a parte 

promovida demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada 

perante os órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 27 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAMIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000251-75.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DAMIANA DA SILVA 

REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos etc. Ação de rescisão 

contratual, c/c devolução de quantias pagas, com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Maria Damiana da Silva em face de BV 

Incorporação LTDA, ambos qualificados. A parte promovente, pela 

determinação de Id. 28228635, deveria corrigir o valor da causa, nos 

termos do art. 292, inciso II, do CPC. Regularmente intimada para, no prazo 

de 15 dias, emendar a inicial a fim de adequar a petição inicial, não 

obedeceu à determinação deste Juízo e manteve o valor da causa em R$ 

13.797,18, acrescendo apenas valores referentes a correção monetária. 

Conduta que ensejaria, de plano, no indeferimento da petição inicial, nos 

termos do parágrafo único do art. 321 c/c art. 330, inciso IV, do CPC. 

Todavia, malgrado posicionamento isolado adotado nos autos da ação nº 

1009980-62.2019.8.11.0015, não é o prevalente. Isso porque o contrato, 

bem jurídico que se pretende desmanchar é de R$ 59.098,00, devendo 

este ser o valor a instruir a causa, eis que na hipótese de procedência da 

pretensão, a parte promovente se libera das obrigações atreladas ao 

contrato, sendo este o proveito econômico discutido. Ainda, o pedido de 

restituição das parcelas pagas à promovida, no montante de R$ 13.013,81, 

decorre diretamente da resilição contratual, sendo, portanto, 

consequência natural, excetuados eventuais ressarcimentos de encargos 

decorrentes da própria resilição. Nesse sentido, a corroborar o 

entendimento seguem arestos com destaques em negrito: “RECURSO 

ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. 

BASE DE CÁLCULO. TAXA JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO 

JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. 

Controvérsia em torno do valor da causa, em ação ordinária de rescisão 

de contrato de promessa de compra e venda cumulada com perdas e 

danos, para efeito de recolhimento da taxa judiciária. 2. Previsão legal 

tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II), de que o 

valor da causa será, "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 o de sua parte controvertida." 3. 

Possibilidade de determinação da correção de ofício pelo juiz do "valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que 

se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. (§ 3º do art. 

292 do CPC/2015). 4. Legalidade do ato judicial atacado. 5. Precedentes do 

STJ acerca do valor da causa. 6. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO”. 

(STJ - RMS: 56678 RJ 2018/0034864-0, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/04/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018); “CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO PRIMÁRIA À 

RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA É O VALOR DO 

CONTRATO A SER RESCINDIDO (CC, Art. 292, inciso II). FIRMADA A 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AO JULGAMENTO DA 

DEMANDA, EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. De início, importante 

destacar que a parte autora pretende, em síntese, a rescisão do contrato 

de compra e venda de imóvel formulado entre as partes. Desse modo, no 

caso concreto, por considerar a pretensão deduzida na exordial (rescisão 

de contrato no valor de R$ 238.921,40), o valor da causa deve 

corresponder ao valor do contrato (CC, Art. 292, inciso II), o que supera o 

teto legal para litigância em sede de juizados especiais (40 salários 

mínimos, Lei n. 9.099/95, Art. 3º, inciso I). Portanto, consoante 

entendimento assente nas Turmas Recursais do TJDFT, escorreita a 

sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (Precedentes 

do TJDFT: 1ª Turma Recursal, Acórdão n.1026280, DJE: 05/07/2017; 2ª 

Turma Recursal, Acórdão n.1027406, DJE: 03/07/2017; 3ª Turma Recursal, 

Acórdão n.1017709, DJE: 24/05/2017). Recurso conhecido e improvido. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 

46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, tendo em vista 

que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça”. (TJ-DF 

07008762220178070009 DF 0700876-22.2017.8.07.0009, Relator: 

FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 

02/08/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/08/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.); “RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SUPERAÇÃO DO VALOR DE 

ALÇADA DO JUIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 

ANULADA. Conforme dispõe o artigo 292, II, do CPC, o valor da causa 

deve corresponder ao do contrato quando debater a existência, validade, 

cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na 

hipótese de procedência da pretensão, a parte autora se libera de 

obrigação atrelada ao contrato, sendo este o proveito econômico 

discutido. No caso em comento, o valor do contrato (#1) supera a alçada 

dos juizados especiais, impondo-se, portanto, a cassação da sentença 

proferida, para extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a 

incompetência absoluta do juízo, visando que a demanda seja apreciada 

pelo Juízo comum. Recurso conhecido e provido para, acolhendo a 

preliminar de incompetência em razão do valor da causa, cassar a 

sentença proferida e encaminhar o feito ao Juízo comum”. (TJ-AP - RI: 

00134051820188030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 

Data de Julgamento: 14/02/2019, Turma recursal); “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE RESCISÃO DO 

CONTRATO. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO DO 

CONTRATO EM LITÍGIO, CONFORME ARTIGO 292, II, NOVO CPC. VALOR 

DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO COM O BENEFÍCIO 

ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O 

TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta 1ª 

Turma Recursal resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao 

recurso de GILBERTO BERNARDES PEREIRA, julgar pelo (a) Com 
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Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª 

Turma Recursal - 0011571-47.2015.8.16.0025/0 - Araucária - Rel.: 

FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 23.11.2016)”. 

(TJ-PR - RI: 001157147201581600250 PR 0011571-47.2015.8.16.0025/0 

(Acórdão), Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, 

Data de Julgamento: 23/11/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

24/11/2016); Alfim, imperioso ressaltar que o valor da causa, em casos 

tais, poderia até mesmo ser corrigido de ofício, pois se enquadra a 

hipótese no rol expresso no art. 292 do Código de Processo Civil, sendo 

que a toda causa deverá necessariamente ser atribuído valor certo e 

determinado, ainda que não tenha conteúdo econômico (art. 291 do 

mesmo Codex). Porém, por economia e celeridade processual, apesar da 

informalidade e da simplicidade, faculto a parte promovente emendar a 

inicial, conforme indicado, ou requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito. Intime-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: 1000514-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GRACIANO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000514-10.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

GRACIANO MOREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Pretensão de indenização por danos morais, com pedido de liminar em 

tutela provisória de urgência, aviada por Maria Aparecida Graciano 

Moreira em face de Banco Bradesco 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 débitos com a parte promovida. 

Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, 

não se pode exigir da parte demandante produção de prova do que para 

ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio de débito dito inexistente, sob 

pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o insustentável dever de 

produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria reconhece a inviabilidade 

lógica de exigir prova negativa, ainda mais em causa envolvendo relação 

consumerista. Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO CPC/2015). AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA 

TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO REGISTRO DE 

INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO, POR FALTA 

DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO DA 

AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE AUTORA 

PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE POR SI 

SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. TESE 

ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); É cediço que a parte 

promovente nega o débito pendente 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, 
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a fim de determinar à parte promovida que efetue a suspensão do débito 

discutido nos autos, bem como a suspensão do nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 

dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se 

for o caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência 

preliminar. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte 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, 28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DJOSEPHER CARDOSO KRUGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ROSA REZENDE OAB - MT26302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000513-25.2020.8.11.0015. AUTOR: DJOSEPHER CARDOSO KRUGER 

REU: OI S.A Vistos etc. Pretensão de indenização por danos morais, com 

pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Djosepher 

Cardoso Kruger em face de Oi Móvel 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 débitos com a parte promovida. 

Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, 

não se pode exigir da parte demandante produção de prova do que para 

ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio de débito dito inexistente, sob 

pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o insustentável dever de 

produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria reconhece a inviabilidade 

lógica de exigir prova negativa, ainda mais em causa envolvendo relação 

consumerista. Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO CPC/2015). AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA 

TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO REGISTRO DE 

INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO, POR FALTA 

DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO DA 

AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE AUTORA 

PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE POR SI 

SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. TESE 

ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); É cediço que a parte 

promovente nega qualquer débito pendente 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 
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defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que efetue a suspensão da 

cobrança discutida nos autos, bem como a suspensão do nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 

dias, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se 

for o caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência 

preliminar. Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. 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, 28 de janeiro 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)

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. 

Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. A 

parte promovente atribuiu o valor à causa de R$ 10.000,00. Entretanto, 

ainda que de maneira reflexa, o objeto principal da demanda visa 

desconstituir a relação contratual travada entre as partes. Como a parte 

promovente pretende a rescisão contratual, o valor da causa deve ser a 

teor do disposto no art. 292, inciso II, do CPC. In verbis: “Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II - 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 o de sua parte controvertida; (...) VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. Nessa toada, o valor da causa deve corresponder ao do 

contrato quando debater a existência, validade, cumprimento, modificação 

ou rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na hipótese de procedência 

da pretensão, a parte promovente se libera das obrigações atreladas ao 

contrato, sendo este o proveito econômico discutido. Ademais, ausente 

nos autos o contrato entabulado entre as partes. Nessa perspectiva, 

imprescindível que a parte autora esterque a inicial, acostando 

documentos comprobatórios do fato constitutivo de seu direito, visto que 

indispensáveis ao juízo de cognição sumária, a teor do art. 319, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Isto posto, determino que se emende a inicial, 

em 15 dias, para correção do valor da causa, nos termos do art. 292 do 

CPC, bem como acostar o contrato convencionado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e consequente julgamento do feito sem 

resolução de mérito, pela inobservância dos arts. 291, 292, 319, inciso V, 

320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 28 de janeiro 2019. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013832-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LOPES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COELHO OAB - MT21734/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE ARARAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ROBERTO VIEIRA AGUIAR FILHO OAB - SP205504 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PROCESSO: 1013832-94.2019.8.11.0015. 

REQUERENTE: VANESSA LOPES LIMA. REQUERIDO(A): ASSOCIACAO 

EDUCACIONAL DE ARARAS. 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. Por conseguinte, determino o 

cancelamento e a retirada de pauta da audiência de conciliação designada 

nos autos para 29/01/2020 às 09h45min. 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: 1013310-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/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: 

1013310-67.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NATALINO FERREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Ação 

cautelar de sustação de protesto, aviada por João Vitor Rodrigues, 

representada por seu genitor Natalino Ferrera Rodrigues em face de 

Estado de Mato Grosso. 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. Fundamento. Decido. 

O promovente, pelo despacho do Id. 25301621, deveria fundamentar seu 
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pedido liminar, nos termos do art. 300 do CPC, além de consertar o polo 

passivo da lide, indicando a pessoa jurídica corretamente e indicar seu 

pleito merital, de modo a regularizar os seus pedidos. A parte promovente 

foi regularmente intimada para no prazo de 15 dias emendar a inicial a fim 

de adequar a petição inicial. Contudo não atendeu a determinação em sua 

integralidade, consoante petitório agregado no Id. 26377360. Portanto o 

indeferimento da inicial é medida de rigor. Esta medida, no caso em tela, é 

impositiva, embora oportunizado sanar o defeito, o que não aconteceu, 

sem solução de continuidade, posto que não se constituiu processo 

propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu seguimento. Nesse sentido, 

a corroborar o entendimento segue com destaque em negrito o seguinte 

julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REGULARIZAÇÃO. 

CUSTAS PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. 

Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à 

petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do 

mérito, nos termos do art. 485, inc. I e art. 330, ambos do Código de 

Processo Civil de 2015. 2. Evidenciada a inércia do autor diante da 

determinação judicial de emenda à inicial, não apresentando os 

documentos ou requerendo dilação do prazo, não há que se falar em 

aproveitamento dos atos processuais. 3. Recurso desprovido”. (TJ-DF; 

Proc 0701.15.3.282018-8070001; Ac. 108.7820; Sétima Turma Cível; Relª 

Desª Leila Arlanch; Julg. 11/04/2018; DJDFTE 19/04/2018). Ainda, a 

petição inicial é o ato formal da parte autora que introduz a causa em 

Juízo. Nela, em essência, deverá estar descrito o pedido do autor e seus 

fundamentos e sobre esse pedido incidirá a prestação jurisdicional. Tem 

de ser válida, regular e apta para, como pressuposto de validade que é, 

possibilitar um válido desenvolvimento da lide. Nessa quadra, dispõe o 

Digesto Processual Civil: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 

que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.” “Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for 

manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. § 1o Considera-se 

inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”. 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de 

Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, 1.° Edição, Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, pág. 903), sobre o tema, inépcia da petição inicial 

lecionam que: “Falta de pedido ou causa de pedir. A primeira hipótese de 

inépcia da petição inicial é a ausência de pedido ou causa de pedir. 

Havendo pedido, ainda que irregular, como no caso do autor deduzir 

pedido genérico que a lei não autoriza, não ocorre inépcia, pois esta só se 

verifica quando houver ausência de pedido". O pedido é o objeto da ação, 

isto é, a própria pretensão deduzida em juízo. Verificado que da inicial 

restou ininteligível os pedidos na maneira como formulados pelo autor, 

sendo incompreensível o que o autor pretende em sede de tutela e o que 

pretende em sede de mérito. Sequer fundamentou seu pedido liminar, 

conforme determina o art. 300 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. Neste 

ponto, imperiosa a observação do princípio da congruência ou adstrição, 

ou seja, o Magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados e 

explicitamente requerido pelas partes. Neste sentido expressamente 

disposto pelo art. 462, do CPC: Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão 

de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade 

superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Assim, notado 

que a peça exordial não atende aos requisitos processuais, em especial, 

pela sua falta de técnica jurídica, que se sobressai pela ausência de 

pedidos e causa de pedir, não tendo o autor ao menos atendido a decisão 

de emenda da inicial, de modo que apenas indicou o polo passivo, 

conforme indicado por este Juízo. Formulado pedido que não atine a causa 

de pedir, eis que indistinguível o que se pretende em sede de tutela e o 

que se pretende em julgamento meritório. Em abono, vêm a lume os 

seguintes arestos compilados com destaques: “DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA RECURSAL - 

INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - INÉPCIA DA INICIAL - FALTA 

DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO - AUSÊNCIA 

DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE 

- RESCURSO DESPROVIDO. - Impõe-se a extinção do processo, por 

inépcia da petição inicial, quando esta não indica pedido certo e 

determinado, e não apresenta os fundamentos jurídicos específicos do 

pedido, o que atrai a aplicação do inciso I do artigo 330, do Código de 

Processo Civil, cumulado com o inciso II, do parágrafo único do referido 

artigo (art. 295, CPC/1973)”. (TJ-MG - AC: 10112120023794001 MG, 

Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de 

Publicação: 13/08/2019). Alfim, imperioso ressaltar que não se nega o 

direito de o autor recorrer ao Judiciário, contudo, deve fazê-lo de modo 

adequado, o que não ocorreu no caso sob análise, sendo intransponível o 

obstáculo da regularidade processual. Isto posto, com base no parágrafo 

único do art. 321 c/c art. 330, inciso I, do CPC, indefiro a petição inicial, 

pelo que declaro extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos dos incisos I e IV do art. 485 do CPC. 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, devidamente 

certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de praxe. P. I. C. 

Sinop – MT, 27 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011030-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUSA PADILHA LISBOA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIS DA SILVA OAB - MT16561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISLAENE PLACA LOPES OAB - SP137781 (ADVOGADO(A))

FABIO GUSMAN OAB - SP248563 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro 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 imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Basta a prova documental, não havendo pertinência e 

relevância com o incremento desta ou a produção de qualquer outra. 

MARIA CLEUSA PADILHA LISBOA move ação de obrigação de fazer, com 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em face da UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO e do ESTADO DE SÃO PAULO. A questão diz respeito ao 

direito de acesso da paciente promovente à substância fosfoetanolamina 

sintética, que seria produzida por profissional ligado à primeira promovida. 

Consequentemente, o dever de ambos os promovidos em fornecerem o 

referido remédio, que teria eficácia no combate ao câncer que aflige a 

promovente, lamentavelmente em fase de metástase óssea em toda a 

extensão da coluna, bacia, fêmur e pulmão, uma esperança para o 

restabelecimento de sua saúde, mesmo que ainda não haja 

reconhecimento e aprovação do aludido remédio pela Anvisa. A primeira 

promovida, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, suscitou preliminar de 

ilegitimidade passiva, suspensão da Lei nº 13.269/2016, impossibilidade de 

produção da substância e inépcia da petição inicial. No mérito, advogou 

pela improcedência do pedido, eis que a substância pretendida não é um 

medicamento em si, com eficácia efetivamente comprovada. Defendeu 

ainda a ausência de atestado médico receitando o medicamento, não 

podendo ser coagida a fornecê-lo sob pena de violação da separação dos 

poderes. Por seu turno, a segunda promovida, ESTADO DE SÃO PAULO, 

suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial. 

No mérito, sustentou a improcedência, sendo que a substância pretendida 

não é mais produzida. O pedido contraria o Tema 106 do STF, que 

desobrigou referido fornecimento. As PRELIMINARES reiteradas por 

ambos as promovidas não se sustentam. A petição inicial é clara a causa 

de pedir, mesmo que não instruída com documento essencial, como 
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também é nítido o objeto: câncer com metástase, sem outra esperança de 

tratamento, desejado o medicamento como alternativa derradeira de 

curar-se; o que resultou no pedido para acessar o tratamento. Com isto, 

não se pode cogitar de inépcia da inicial. Do mesmo modo, quem produziria 

referida substância, como é de conhecimento geral, público e notório, 

seria alguém a serviço da acionada Universidade do Estado de São Paulo, 

tendo o estado como seu principal mantenedor. Daí porque, indisponível a 

substância no mercado de remédios, a única maneira de tentar obtê-la é 

mesmo exigi-la de quem teria possibilidade de fornecê-la. São legítimas as 

promovidas a responderem pela pretensão. Desta forma, REJEITO as 

PRELIMINARES suscitadas. Por não vislumbrar outras preliminares ou 

defeitos, adentro o meritum causae. Todavia, no mérito, o pedido não tem 

como ser acolhido. Apesar dos argumentos expostos pela promovente, 

com os quais o juízo se solidariza até consternado, não há como acolher 

seu pedido. De inicio, não há qualquer elemento persuasivo que revele a 

eficácia da fosfoetanolamina sintética para o tratamento do câncer 

assinalado. Criou-se uma enorme expectativa sobre sua eficiência, o que 

é compreensível. Porém não restou comprovado que dito medicamento 

alcance os fins colimados na petição inicial, nem se tem comprovação de 

seus efeitos, inclusive os colaterais. Nessa toada, a piorar o quadro 

fático, as promovidas assinalaram que a substância em tela não está mais 

sendo produzida. O que tem razoável veracidade, inclusive por conta do 

julgamento do Tema 106 pelo STF, inviabilizando o fornecimento de 

medicamento, como neste caso específico sem aprovação da ANVISA, 

como agência reguladora e fiscalizadora do que se pode ofertar no 

mercado de remédios, caindo por terra a positivação dessa 

obrigatoriedade vertida na Lei n.º 13.269/2016, suspensa pela força da 

Medida Cautelar na ADI n.º 5501/DF. Não bastasse, vedada a auto 

medicação, mesmo que sob o crivo judicial, e nesta parte o julgador deve 

ter responsabilidade, comprometimento e bom senso, dentro de um juízo 

de razoabilidade e de proporcionabilidade, constatado que inexiste 

prescrição médica a respeito. Mesmo que o respeito à dignidade da 

pessoa humana indique a possibilidade, até por razões humanitárias, de a 

paciente buscar todos os meios possíveis para tratar-se, esbarra sempre 

na necessidade de que o tratamento tenha prescrição médica adequada, 

sob risco de agravar o quadro de saúde no afã de acessar a substância 

sem prova de sua eficácia, ainda mais como auto medicação. Logo, ainda 

que tivesse sido prescrita a fosfoetanolamina sintética pelo médico 

assistente, é fato incontroverso que não foi submetida adequadamente às 

fases que resultam na aprovação de um medicamento, sobretudo a 

experimentação, ainda que por meio dos chamados off label. A suspensão 

do fornecimento da sustância aludida foi liminarmente deferida pelo Min. 

Marco Aurélio, do STF. Vem a calhar, dentre outros fundamentos, o 

argumento de que: […] o Congresso Nacional, ao permitir a distribuição de 

remédio sem o controle prévio de viabilidade sanitária, não cumpriu com o 

dever constitucional de tutela da saúde da população. Impossível é tomar 

essa constatação como intromissão indevida do Supremo na esfera de 

atribuição dos demais Poderes. Decorre dos elementos objetivos 

verificados neste processo, especialmente no tocante à ausência de 

registro da fosfoetanolamina sintética. A aprovação do produto no órgão 

do Ministério da Saúde é condição para industrialização, comercialização e 

importação com fins comerciais, segundo o artigo 12 da Lei nº 6.360/1976. 

O registro ou cadastro mostra-se condição para o monitoramento, pela 

Agência fiscalizadora, da segurança, eficácia e qualidade terapêutica do 

produto. Ante a ausência do registro, a inadequação é presumida. 

Portanto inviável o pedido de fornecimento de uma substância não 

aprovada na ANVISA, que nem se sujeitou às fases necessárias, 

conforme protocolo de regulação, que leva à comprovação de sua 

eficácia, efeitos colaterais e outros benefícios ou malefícios, ao longo de 

determinado período. Pode ser que realmente funcione, mas também pode 

ser que prejudique ainda mais o quadro de saúde da promovente. O que 

impossibilita obrigar sua produção, já que estaria suspensa, e seu 

fornecimento, contrariando decisão da instância maior da justiça brasileira, 

tendo apenas o coração consternado como suporte para tanto. Não cabe 

ao Poder Judiciário usurpar a competência daqueles que possuem o 

conhecimento técnico, os estudiosos da área da saúde, para, com base 

em hipóteses infundadas, ofertar substâncias que não se tem certeza da 

segurança de seu manuseio, uso e eficácia. Neste sentido: OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - Fornecimento de "fosfoetanolamina sintética" para o 

tratamento de câncer - Ausência de comprovação científica da eficácia – 

Registro na Anvisa inexistente – Órgão Especial que decidiu pelo não 

fornecimento da substância nos autos do Agravo regimental n. 

2205847-43.2015.8.26.0000-50000 – Ação, na origem, julgada 

improcedente – Sentença mantida – Precedente – Recurso desprovido. 

(TJSP; Apelação Cível 1002836-80.2019.8.26.0577; Relator (a): Ana Liarte; 

Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos 

Campos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2019; 

Data de Registro: 13/12/2019 - grifo nosso). Fornecimento de 

fosfoetanolamina sintética - Ação de obrigação de fazer - Pleito de pessoa 

natural em face de fornecedora - Decisão que indeferiu a tutela de 

urgência – Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos legais - 

Existência de determinação do C. STF no sentido de suspender a eficácia 

da Lei nº 13.269/2016 - Substância que ainda se encontra em fase 

experimental - Inexistência, por ora, de comprovação científica sobre sua 

eficácia e efeitos colaterais causados. Recurso da autora desprovido. 

(TJSP; Agravo de Instrumento 2150481-77.2019.8.26.0000; Relator (a): 

Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Queluz - Vara Única; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 

27/09/2019 - grifo nosso). AÇÃO MOVIDA CONTRA A UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO – USP E A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O 

FORNECIMENTO DE FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA PARA O 

TRATAMENTO DE CÂNCER – INADMISSIBILIDADE – FALTA DE 

COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA, ASSIM COMO DE INDICAÇÃO 

MÉDICA PARA O CASO DO AUTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

RECURSOS DOS ENTES PÚBLICOS PROVIDOS." (TJSP; Apelação Cível 

1008751-85.2015.8.26.0566; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 

4ª Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda 

Pública; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018 - 

grifo nosso). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pretensão da autora 

objetivando compelir as rés a fornecer a substância fosfoetanolamina 

sintética para o tratamento de câncer de mama - Sentença de 

improcedência pronunciada em primeiro grau que merece subsistir - 

Substância experimental que não é considerada medicamento, inexistindo 

estudos conclusivos acerca dos seus efeitos em seres humanos - 

Ausência, outrossim, de registro da substância em tela na ANVISA, a qual 

se encontra ainda em fase experimental - Poder Judiciário que, ademais 

não pode substituir os conhecimentos técnicos dos profissionais da área 

da saúde - Suspensão da eficácia da Lei nº 13.269/2016, nos autos da 

ADI nº 5501, pelo STF Apelo não provido. (TJSP; Apelação Cível 

1005711-48.2016.8.26.0053; Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão 

Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda 

Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

07/02/2018; Data de Registro: 07/02/2018 - grifo nosso). Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido. Por consequência lógica, impositivo REVOGAR a 

tutela de urgência concedida no Id nº 24399188, que já se encontrava 

suspensa por força da decisão proferida nos autos nº 

1000501-41.2019.8.11.9005 (Id nº 25814602). Deixo de condenar o 

promovente a pagar custas e as 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: 1003165-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

MTSUL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MTSUL 

CONSTRUÇÕES LTDA em face da sentença de id nº 19679117 aduzindo 

que houve OMISSÃO em razão da não designação de audiência de 
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instrução, da ausência de provas a fundamentar a condenação e o 

acolhimento dos danos materiais. Da simples leitura das razões que 

fundamentam o presente recurso extrai-se que a única intenção da 

Embargante é a rediscussão do mérito por via inadequada. Os Embargos 

de Declaração são meio para a integração apenas não sendo hábil para a 

reanálise do mérito. A propósito, cumpre destacar o entendimento da 

Turma Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – 

TESE DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS 

REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na 

estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 

porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da 

Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. 

Inexistente qualquer mácula no julgado que, de maneira clara e 

fundamentada, analisou o caso posto, estando o órgão julgador 

dispensado de rebater, uma a uma, as teses e regras legais aventadas 

pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso). Em igual sentido é 

o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e 

NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006347-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY LEMES SCOLARI (REQUERENTE)

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:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006347-77.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VANDERLEY LEMES SCOLARI 

REQUERIDO: A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, SPE - 

ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Tratam-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AM3 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA em face da sentença proferida no id nº 15471711 que 

julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial 

para declarar a rescisão do contrato, declarar nulidade da cláusula 14º, e, 

limitar a multa contratual a 20% sobre o montante efetivamente adimplido 

pela parte Requerente. Em suas razões a parte Embargante aduziu 

contradição quanto à competência do juízo, omissão sobre o sinal do 

negócio, restituição dos valores em parcela única e aplicação de juros. É o 

breve relatório. Decido. Embargos interpostos no prazo legal. Devem ser 

recebidos e apreciados. O que passo a fazer. Não custa enfatizar que os 

embargos de declaração têm a precípua finalidade de completar a decisão, 

integrando-a, de maneira a extirpar obscuridade, eliminar contradição, 

suprir omissão ou dissipar erro material. Defeitos estes não vislumbrados 

na r. decisão embargada. Decisão obscura é aquela que falta clareza 

concernente à sua redação, trazendo dúvidas quanto à adequada 

compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Contraditória é a 

decisão que encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais 

enunciados inconciliáveis. A omissão que enseja complementação por 

meio de embargos declaratórios é a que incorreu o juízo sobre ponto que 

deveria haver-se pronunciado, porque a parte requereu ou porque a 

matéria era de ordem pública. Erro material consiste na falta de correção 

do modo de expressão de conteúdo. No caso, não há contradição na 

declaração de competência do juizado para apreciação da demanda. A R. 

sentença adotou a teoria do proveito econômico com base no pedido de 

restituição dos valores pagos, incidência de multas, arras, encargos 

monetários e juros moratórios etc, para definir a competência deste Juízo. 

A resolução contratual, meramente declaratória, apesar de representar a 

dimensão integral da relação jurídica material entre os contendores, não 

produz reflexos econômico-financeiros diretos sobre eles, na medida em 

que essa repercussão está adstrita à restituição dos valores pagos, 

glosadas as multas, acertadas arras, correção e juros etc. Daí porque 

esse entendimento do Juízo, neste caso, estabeleceu sua competência. 

Situação esta clarividente na sentença que torna sem sentido alegar 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Defeitos estes 

inexistentes, senão insatisfação com o resultado do julgamento que indica 

outro remédio processual a niná-lo. Nessa conjuntura, a irresignação da 

parte embargante visa modificar a r. decisão, que não é próprio dos 

embargos aclaratórios. Mérito resolvido e fundamentado conforme o 

entendimento esposado. Os embargos não se prestam para reanálise da 

matéria. Em que pese o dinamismo do direito e justamente por isso este 

Juízo atualmente ter modificado seu entendimento sobre o tema, não há 

como funcionar como instância revisora de si mesmo. O objeto aclaratório 

nunca é a modificação, o chamado efeito infringente, do mérito da decisão 

ou sua alteração pura e simplesmente, embora isso possa ocorrer em 

certos casos, como mera consequência de seu acolhimento. Os efeitos 

infringentes têm que ser consequência da correção do defeito existente 

na decisão/sentença e não a sua causa. Por outro lado, não verificada a 

OMISSÃO quanto à retenção dos valores pagos a título de arras ou sinal. 

A sentença dispõe de forma clara e precisa a respeito, não deixando 

dúvidas de que não autoriza a referida retenção. Veja: “Anote-se ainda 

que não há se falar em retenção das arras, tendo em vista que o 

percentual de retenção determinado já se presta à compensação dos 

prejuízos sofridos, de forma que sua cumulação com o sinal pago pelo 

apelado representaria bis in idem, o que não se pode admitir, mesmo 

porque o valor das arras equivale, virtualmente, àquele a ser retido pela 

loteadora; e o sinal como cediço joga função de prefixação das perdas e 

danos, já compensados pela retenção determinada”. Por fim, quanto a 

restituição dos valores em parcela única e aplicação de juros, mais uma 

vez a intenção do embargante foi rediscussão de matéria decidida, não 

pairando contradição. Caso a parte Embargante discorde do percentual 

fixado no presente feito, deverá utilizar-se o meio recursal próprio, posto 

que possui nítida conotação de rediscussão do mérito, vedada na via 

eleita, conforme já enfatizado acima. Ex positis, admitidos os presentes e 

tempestivos embargos declaratórios. Todavia desacolho a pretensão 

neles deduzida para julgá-los improcedentes, por não haver nenhuma 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, muito menos dúvida, 

na sentença proferida, razão pela qual a mantenho nos exatos moldes em 

que foi prolatada. Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 207344 Nr: 8890-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, LILIANE 

FERREIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Código n° 207344

Vistos,

 Homologo a desistência, requerida pelo Ministério Público, da inquirição da 

vítima.
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Considerando que não fora comumente arrolada pela Defesa, declaro 

encerrada a instrução processual e converto os debates em memoriais, 

os quais deverão ser apresentados no prazo legal.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de 

alegações finais.

 Com o aporte, intime-se a Defesa, via DJE, para apresentação da 

competente peça processual.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 283920 Nr: 18287-27.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596-MT, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718-MT, WESLEY DE 

ALMEIDA PEREIRA - OAB:23350

 Vistos,

 Considerando o aporte da Carta Precatória de fls. 333/342, devidamente 

cumprida, declaro encerrada a instrução processual, pelo que determino 

seja dado vista dos autos às partes para apresentação de memoriais, no 

prazo legal.

Após, conclusos para prolação da sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 367118 Nr: 14794-37.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI, 

RONALDO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, BRUNO MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA - 

OAB:24073/O, FRANCISCO ANTÔNIO BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O, 

GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:MT/16948, MARCIANO XAVIER 

DAS NEVES - OAB:11190

 (...) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados MARCOS 

VINIVIUS PEREIRA RICARDI e RONALDO DA ROSA.Por fim, expeça-se o 

necessário para a realização do ato designado neste feito.Cientifique-se o 

Ministério Público e as Defesas, não devendo os autos aguardarem em 

gabinete a certidão de publicação no DJE, que excepcionalmente, deverá 

ser juntada posteriormente ao feito pelos serventuários da 

secretaria.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358732 Nr: 9337-24.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DE LIMA SILVA, CLEO 

MICHELANGELO SPEROTTO, MARCIO JOSÉ CAVALCANTI QUILES, 

MAYKO VINICIOS BARROS CARVALHO, MARCIO LUIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, ANA PAULA MOURA - OAB:21.118/O, 

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, FABIO 

AUGUSTO SANTA ROSA - OAB:MT - 9.568-A, JOSE ROBERTO LEITE - 

OAB:OAB/MT 24.340/O, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - OAB:MT nº 

18.434, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a defesa do réu 

MARCIO LUIS VIEIRA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos 

autos endereço atualizado para intimação do réu para comparecimento em 

audiência de instrução e julgamento.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319607 Nr: 2797-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TÂNIA RAMOS DA SILVA, Cpf: 

00690571178, Rg: 1551545-1, Filiação: Neuza Oliveira da Silva e Jorge 

Ramos da Silva, data de nascimento: 15/04/1985, brasileiro(a), natural de 

Campinas-SP, convivente, atend. superm/saque, instrum. cirurgica, 

Telefone 9618-5454. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciada como incursa no artigo 34 da Lei de 

Contravenções Penais e no artigo 330 do Código Penal, em razão de no 

dia 04 de dezembro de 2016, por volta das 11h30min, na Rua das 

Avencas, próximo ao Tiro de Guerra, no Bairro Jardim das Violetas, até a 

Rua das Orquídeas, no Bairro Parque das Araras, em Sinop-MT, ter 

dirigido veículo em vias públicas, pondo em perigo a seguança alheia e ter 

desobedecido a ordem legal de funcionários públicos.

Despacho: Vistos, Inicialmente, defiro o pleito ministerial de fl. retro, e 

determino a citação do acusado por edital, nos moldes da legislação 

processual penal vigente.Outrossim, transcorrido o prazo editalício sem 

que haja qualquer manifestação dos acusados, volvam-me os autos 

conclusos para deliberar acerca da suspensão do processo e do prazo 

prescricional, nos termos do artigo 366, do CPP.Saem os presentes 

intimados. 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, 23 de janeiro de 2020

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283311 Nr: 17896-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI GILSON FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERLEI GILSON FERREIRA JUNIOR, 

Cpf: 00739018906, Rg: 7282092, Filiação: Izaura Aparecida Tavares e 

Wanderlei Gilson Fererira, data de nascimento: 27/04/1981, brasileiro(a), 

natural de Campo Mourão-PR, solteiro(a), chapeiro, Telefone 

66-99620-2535. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado como incurso no artigo 310 do Código de 

Trânsito Brasileiro, em razão de no dia 10 de outubro de 2016, por volta 

das 16h00min, na Rua dos Cajueiros, n.º 577-A, Centro, em Sinop-MT, 

permitiu e entregou a direção de veículo automotor a pessoa não 

habilitada.

Despacho: Vistos em correição.Aguarde-se a realização de audiência.AS 

PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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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, 23 de janeiro de 2020

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343905 Nr: 18498-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO DOS SANTOS SOUZA, Cpf: 

99459779115, Filiação: Miralicia Angelica dos Santos e Benedito Roberto 

de Souza, data de nascimento: 26/09/1980, brasileiro(a), natural de 

Cianorte-PR, solteiro(a), mestre de obras. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e 

2ºA, I, do Código Penal, por ter subtraído os objetos descritos nos autos, 

fato que ocorreu em 30/03/2018, por volta das 15h00min, na Rua dos 

Paririrs, n.º 372, Jardim Jacarandás, em Sinop-MT.

Despacho: Código n° 343905Vistos, Tendo em vista o desmembramento 

do feito em relação ao acusado Fabio dos Santos Souza, conforme 

noticiado às fls. retro, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestar-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 23 de janeiro de 2020

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 167578 Nr: 2454-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAV, AHVM, RGS, ADFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, FABRICIO ADEMAR GOULART - 

OAB:13.209/MT, RAFAEL PANZARINI - OAB:MT n. 10.426, REGINALDO 

MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos narrados na denúncia 

(fls. 02-c/02-e), para: ABSOLVER LEODORO ADEMAR VIEGAS, brasileiro, 

natural de Terra Nova do Norte/MT, nascido em 18/05/1986, filho de Nerli 

Alves de Souza e Cilon Inácio Viegas, inscrito no CPF 013.914.281-96, RG 

12648892 SSP/MT; ADRIANO HEITOR VIEGAS MARCONDES, brasileiro, 

natural de Terra Nova do Norte/MT, nascido em 29/06/1990, filho de 

Guionora Silvana Viegas Marcondes e Nelson Luiz Marcondes, inscrito no 

CPF 031.851.591-10, RG 16287886 SSP/MT; ALEX DA FONSECA ALEIXO, 

brasileiro, natural de Assis Chateaubriand/PR, nascido em 08/02/1986, 

filho de Benedita da Fonseca Aleixo e Dirceu Aleixo, inscrito no CPF 

051.930.149-84, RG 80328419 SESP/PR e RAFAEL GARGANTINI SILVA, 

brasileiro, natural de Paranavaí/PR, nascido em 05/05/1990, filho de 

Marlene Gargantini Silva e Rui Carlos Gargantini, inscrito no CPF 

040.061.651-37, RG 19829647 SSP/MT, em relação ao delito previsto no 

artigo 213 c/c artigo 29, ambos do Código Penal, nos termos do que 

preconiza o artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 250794 Nr: 18702-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR ANDRADE 

FRANCISCO - OAB:16303, RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO - 

OAB:15878

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos narrados na denúncia 

(fls. 01C/01D), para:ABSOLVER EDSON MAURO TERTO, brasileiro, natural 

de Corumbá/MS, nascido em 29/04/1975, filho de Sonia Maria Terto e Jose 

Mariano Terto, em relação à conduta prevista no artigo 217-A c/c artigo 

226, inciso II (pai), todos do Código Penal, por diversas vezes, lhe 

imputada na denúncia, nos termos do que preconiza o artigo 386, inciso II, 

do CPP.Isento o sentenciado do pagamento das custas e das despesas 

processuais.O sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado desta 

sentença em liberdade, diante da própria natureza absolutória.Após o 

trânsito em julgado desta sentença, cumpra-se o disposto no artigo 1.453 

da CNGC/MT, comunicando-se aos órgãos de informação criminal, 

mormente à INFOSEG e ao SINIC, bem como a Delegacia de Polícia Civil, 

arquivando-se, na sequência, os presentes autos, com a baixa definitiva 

do feito.Publique-se. Registre-se.Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se os advogados constituídos e o sentenciado sobre o teor desta 

sentença.Cumpra-se.Sinop, 05 de dezembro de 2019.Débora Roberta Pain 

Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 252174 Nr: 19432-55.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADALBERTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 Posto isso, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, VI c/c artigo 110, § 2º, 

todos do Código Penal, julgo extinta a punibilidade de JOSÉ ADALBERTO 

DE LIMA, em relação ao delito previsto no artigo 129, §9º, do Código 

Penal.Após o trânsito em julgado, feitas as comunicações aos órgãos 

competentes, inclusive ao SINIC (Departamento da Polícia Federal) e 

ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de 

vezo.Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, esta para 

os fins do artigo 1.387, da CNGC.Publique-se. Dispensado o registro, nos 

termos do §4º do artigo 317 da CNGC. Cumpra-se.Sinop, 08 de janeiro de 

2020.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 271569 Nr: 10804-43.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FELICIANO DOS SANTOS FILHO, 

GELSON DOS REIS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos narrados na denúncia 

(fls. 01A/01C), para:ABSOLVER SEBASTIÃO FELICIANO DOS SANTOS 

FILHO, brasileiro, natural de Juazeiro/BA, nascido em 19/10/1994, filho de 

Francisca Socorro Valentin, nos termos do que preconiza o artigo 386, 

inciso II, do CPP, das condutas previstas no artigo 129, §1º, inciso I c/c 

§12º e artigo 329, todos do Código Penal, lhe imputadas na inicial 

acusatória.ABSOLVER GELSON DOS REIS AZEVEDO. Transcorrido o 

prazo de 60 (sessenta) dias sem manifestação, a contar da intimação dos 
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sentenciados, os bens deverão ser doados pela Diretoria do Foro à 

instituição sem fins lucrativos se úteis ou, acaso inutilizáveis, destruídos, 

com as cautelas de praxe.Determino a destruição do simulacro de arma de 

fogo, diante de informações nos autos de que estava sendo utilizado para 

amedrontar pessoas em vias públicas, devendo ser oficiado à Diretoria do 

Foro para as providencias cabíveis.Faculto ao Ministério Público a 

extração de cópia da mídia à fl. 101, para as providências, conforme 

requerimento à fl. 168-verso.Cumpridas todas as determinações acima, 

arquivem-se os presentes autos, com a baixa definitiva do 

feito.Publique-se. Dispenso o registro, nos termos do §4º, do artigo 317, 

da CNGC/MT. Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria 

Pública, nos termos do artigo 1.387, da CNGC/MT. Intimem-se os 

sentenciados em relação à restituição de bens. Cumpra-se.Sinop, 24 de 

janeiro de 2020.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 355727 Nr: 7473-48.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAMAR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:MT nº 18.434

 Ação Penal – Código Apolo 355727

Vistos.

Diante do teor da resposta à Consulta n. 27/2018 (CIA n. 

0064545-72.2018.8.11.0000), com entendimento da egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado no sentido de ser facultativa a 

realização de audiência para oferta das condições para a suspensão 

condicional do processo (artigo 89, da Lei n. 9.099/95), desnecessária a 

designação do ato.

Assim, tendo em vista que o acusado aceitou as condições para o 

benefício da suspensão condicional lhe ofertado (fl. 41), determino seja 

ele intimado para dar início ao cumprimento das condições, em especial o 

comparecimento mensal em Juízo, cujas apresentações serão 

computadas para a integralização das 24 (vinte e quatro) necessárias ao 

cumprimento do inciso IV do parágrafo 1º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Cientifique-o de que a aceitação o sujeita às implicações do parágrafo 4º 

do artigo 89 da Lei n. 9.099/95.

Cumpridas as condições, dê-se vista ao Ministério Público e, após, 

voltem-me conclusos.

Por fim, determino à Sra. Gestora que intime o acusado, ainda, para 

manifestar o seu interesse na restituição do veículo apreendido à fl. 04, 

trazendo aos autos documento comprobatório da propriedade, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Sinop, 27 de janeiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169716 Nr: 4819-35.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELSO DUTRA DA COSTA, Cpf: 

49951840078, Rg: 16266242, Filiação: Eva da Costa Amaral, data de 

nascimento: 23/05/1963, brasileiro(a), natural de São Jose-RS, casado(a), 

segurança. 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:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274593 Nr: 12840-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA CONCEIÇÃO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON DA CONCEIÇÃO BARROS, 

Cpf: 05774989160, Rg: 2662029-4, Filiação: Honorina da Conceição 

Barros e Celso Barros, data de nascimento: 21/11/1995, brasileiro(a), 

natural de Itaituba-PA, solteiro(a), jardineiro, autonomo, Telefone 

9955-6276. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE o acusado supra qualificado, para informar seus 

dados bancários e o seu CPF para a restituição do valor pago a título de 

fiança, no prazo de 10 (dez) dias, ficando advertido de que, transcorrido o 

prazo acima sem manifestação, o valor será doado ao Conselho da 

Comunidade desta Comarca.

Despacho/Decisão: Ação Penal - Código Apolo 274593Vistos.Diante do 

teor da sentença prolatada às fls. 63/64, determino seja o valor depositado 

à fl. 19, pago a título de fiança, restituído ao acusado, o qual deverá ser 

intimado, por edital, com prazo de 15 dias, para informar seus dados 

bancários e o seu CPF para a restituição, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar.Transcorrido(s) o(s) prazo(s) acima sem manifestação, 

determino a doação do valor ao Conselho da Comunidade desta Comarca, 

o qual deverá prestar contas ao Juízo da Execução Penal, devendo o 

Cartório solicitar no sistema o alvará para os fins cabíveis.Após o 

cumprimento integral, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

de vezo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Sinop, 13 de janeiro de 

2020.Débora Roberta Pain CaldasJuíza 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, Jussara Aparecida 

Andrade Lima, digitei.

Sinop, 27 de janeiro de 2020

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282901 Nr: 17620-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAEL MARCONDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAEL MARCONDES DA SILVA, Cpf: 

01709507195, Rg: 2846963-1, Filiação: Luiza Marcondes e Laerte Leite de 

Silva, data de nascimento: 02/03/1994, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, 

convivente, desempregado, pintor de embalagem, Telefone 9995-3035. 

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. Outrossim, intimação do réu para, restituir o valor 

pago a título de fiança, devendo comparecer para informar seus dados 

bancários no prazo de 10 (dez) dias. Acaso não compareça no prazo 

assinalado, o valor será doado ao Conselho da Comunidade da Comarca 

de Sinop/MT..

Sentença: D O S I M E T R I A. Considerando ter o acusado agido com 

culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário (certidão à fl. 

84); que não há nos autos elementos para aferir acerca de sua conduta 

social e personalidade, pois não foi submetido à exame psicossocial; que 

as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais 

para a espécie; por tais circunstâncias, nos termos dos critérios da 

necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal 
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do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 

03 (três) meses de detenção. Incide a atenuante da confissão na 

Delegacia de Polícia, a qual reconheço, porém deixo de atenuar a pena por 

já se encontrar em seu mínimo legal (Súmula 231, do STJ). Transformo a 

pena-base obtida em provisória e, na sequência, em definitiva, por 

inexistirem outas circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de 

aumento e diminuição da pena.O regime de cumprimento da pena será o 

inicialmente aberto (CP, arts. 33 e 59). Inaplicável o disposto no artigo 387, 

§2º, do CPP, diante do regime fixado. Tratando-se de feito com delito 

cometido com violência à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código 

Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva 

de direito. Cabível, porém, a suspensão condicional da pena, a qual oferto 

ao sentenciado, mediante o cumprimento das condições previstas no 

artigo 78 do Código Penal, a lhe serem especificadas na audiência 

admonitória (Juízo da Execução. D I S P O S I T I V O - Por todo o exposto, 

julgo procedente a conduta de lesão corporal narrada na denúncia, para 

CONDENARLAEL MARCONDES DA SILVA, com qualificação nos autos, 

por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 129, §9º, do 

Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção a ser 

cumprida em regime inicialmente aberto, facultando-lhe a suspensão 

condicional da pena, mediante o cumprimento das condições previstas no 

artigo 78 do Código Penal, a lhe serem especificadas na audiência 

admonitória (Juízo da Execução). Isento o sentenciado do pagamento das 

custas e das despesas processuais, pois assistido pela Defensoria 

Pública. O sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado da presente 

sentença em liberdade, haja vista estarem ausentes, neste momento, 

quaisquer das circunstâncias do artigo 312, do CPP. Inaplicável o inciso IV, 

ao art. 387, do CPP. Nos termos do artigo 201, §2º do CPP, sai a vítima 

intimada do teor desta sentença, para conhecimento. Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados (ofício ao 

SINIC – Departamento da Polícia Federal) e cumpra-se o disposto no artigo 

106 da LEP, expedindo-se a competente guia de execução penal. 

Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma de costume e 

informe, através do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional Eleitoral/Mato 

Grosso (CF, art. 15, III). Diante da manifestação da vítima quanto à 

restituição da faca, determino sua destruição, com ofício a ser enviado à 

Diretoria do Foro, certificando-se na sequência. Após o trânsito em 

julgado, intime-se o acusado por edital, com prazo de 30 dias, para restituir 

o valor pago a título de fiança (fl. 23), devendo comparecer para informar 

seus dados bancários no prazo de 10 (dez) dias. Acaso não compareça 

no prazo assinalado, deverá tal valor ser destinado ao Conselho da 

Comunidade de Sinop/MT, o qual deverá apresentar as contas ao Juízo da 

Execução Penal. Publicada em audiência. Dispensado o registro, nos 

termos do §4º do artigo 317 da CNGC/MT. Saem as partes intimadas para 

os efeitos recursais. Intime-se o sentenciado (CPP, art. 382, edital, prazo 

60 dias). Após cumpridas as determinações constantes na sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de vezo”. Nada mais, 

após lido e achado conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

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, Jussara Aparecida 

Andrade Lima, digitei.

Sinop, 27 de janeiro de 2020

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 345043 Nr: 201-03.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHARYSON DIAS FERREIRA, GABRIEL 

SANTOS GARDUZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A, Marcos Vinicius Borges - OAB:OAB/MT 

21.927/O

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia, absolvo o 

réu Rharyson Dias Ferreira, nos termos do artigo 386, VII, do CPP e 

condeno o acusado Gabriel Santos Garduzi como incurso na pena do 

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porquanto não restou comprovada 

a circunstância que a justificava.Passo a dosimetria da pena do réu 

Gabriel Santos Garduzi. Na primeira fase, analisando as circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à 

culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Não registra 

antecedentes criminais. (...)Quanto às circunstâncias do crime, 

constata-se que foram apreendidas 5,0g (cinco gramas) de substância 

entorpecente denominada cocaína e 394,7g (trezentos e noventa e quatro 

gramas e sete decigramas) da substância entorpecente denominada 

Cannabis sativa L. (“maconha”), quantidade que, por si só, não justifica a 

fixação da pena base acima do mínimo legal. Embora as consequências do 

tráfico de drogas sejam nefastas, na hipótese, não extrapolam aquelas 

próprias do tipo(...) Ainda na terceira fase, considerando que o réu é 

primário, não se podendo afirmar, de forma inequívoca que, na época dos 

fatos, se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização 

criminosa, faz “jus”, portanto, à causa de diminuição de pena prevista no 

artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual, não havendo 

circunstâncias que justifiquem redução abaixo do máximo legalmente 

previsto, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), resultando na pena de 01 

(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) 

dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar (...), o 

regime de cumprimento da pena deve ser o inicial aberto.No que diz 

respeito ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, concedo ao condenado o 

direito de apelar em liberdade, mantendo, entretanto, as medidas 

cautelares já fixadas em 08.3.2019 (fls. 130/131v

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 366815 Nr: 14594-30.2019.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ AMÂNCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de inquirição da 

testemunha IPC Paulo Gonçalves de Azevedo para 13.02.2020 

(quinta-feira), às 15:30 horas, devendo ser intimado pessoalmente, por 

mandado, comunicando-se ao respectivo chefe da repartição em que 

servir, observando-se o disposto no art. 221, § 3º, do CPP e 980, § 1º da 

CNGCGJ/MT.

Comunique-se ao Juízo de origem e intimem-se o Ministério Público e o réu, 

que no presente feito atua em causa própria (f. 17).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 370969 Nr: 17273-03.2019.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO GIMENES MORINIGO JÚNIOR, 

ADRIANO DOS SANTOS, EDERSON CARLOS DA SILVA, ADRIELLE 

VILLAS BOAS DOS SANTOS RUTKAUSKA, AURÉLIO ALVES, EDILSON 

RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, LUCIANO MARIANO DA SILVA, KLEBER 

ROGÉRIO PEREIRA MONTEIRO, GUSTAVO DA SILVA ROMEIRO, EURIDES 

DA SILVA OLIVEIRA, GABRIEL SORIANO DA SILVA, GLÁUCIA MARIA 

PADIM PIACENTINI ALVES, JORGE CALONGA, KERLLEN ANDRADE 

BENEVIDES, VIVIAN DE OLIVEIRA, MAYKO OLIVEIRA DA SILVA, RACHEL 

MYLLER RODRIGUES CORDEIRO, TRICILA SUANE DA SILVA GALHA, 

WANDERSON LEVINO DA SILVA, WILLIAN FRANCISCO GARCES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de carta precatória oriunda do Juízo da 1ª Vara Criminal da 

comarca de Campo Grande/MS, extraída dos autos da Ação Penal Pública 

nº 0817317-72.2017.8.12.0001, onde figuram no polo passivo Adolfo 

Gimenes Morinigo Júnior e mais 19 (dezenove) réus, tendo por finalidade a 

inquirição da testemunha Gilson Bulhões.

Consta que a testemunha foi arrolada pelo réu Ederson Carlos da Silva (f. 

110), assim, dado às circunstâncias da causa, onde figuram no polo 

passivo 20 (vinte) réus, desnecessária a juntada de todas as defesas 

prévias e interrogatórios policiais, uma vez que o propósito da missiva é 

apenas inquirir uma testemunha arrolada pela defesa de um dos 
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acusados.

Não obstante, embora o Juízo sul-matogrossense tenha encaminhado 

"relatório de inquérito policial" (fls. 92/95), versando sobre a prisão de Luis 

Felipe da Silva Alencar e Rudson Almeida Zanetti por delito de roubo 

majorado, tais condutas não são objeto da denúncia, tampouco estes 

indivíduos figuram no polo passivo da ação principal.

Por ora, para inquirição da testemunha Gilson Bulhões, designo audiência 

a ser realizada em 05.3.2020 (quinta-feira), às 13:45 horas, devendo ser 

intimado pessoalmente, por mandado.

Comunique-se ao Juízo de origem, para que proceda à intimação do 

advogado de defesa.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366430 Nr: 14343-12.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS ARAÚJO 

FRANÇA - OAB:13.408-B/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, considerando que o réu declarou à f. 64 que seu 

advogado é dr. MARCUS VINICIUS, INTIMO o advogado MARCUS VINICIUS 

ARAÚJO FRANÇA - OAB/MT 13.408-B, para, se for o advogado do réu 

DENILSON, apresentar a DEFESA PRÉVIA, em 10 dias, nos termos da 

decisão judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361696 Nr: 11313-66.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKELLY ROCHA DA SILVA, DIEGO 

RODRIGO MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA 

- OAB:24202/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que em contato telefônico com o advogado dr. 

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, por ele foi dito, que NÃO é 

advogado da ré MARKELLY nestes autos, razão pela qual INTIMO o 

advogado WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA, OAB/MT 24.202, quem participou 

da audiência de instrução, para, no prazo legal, apresentar as alegações 

finais da ré.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 363120 Nr: 12204-87.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSA ALCÂNTARA, THALISSON CESAR DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 [...]Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e 

condeno a acusada Elsa Alcantara como incursa nas penas do artigo 33, 

caput, c.c. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.Não obstante, absolvo o réu 

Thalysson Cesar da Silva, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.Passo a 

dosimetria da pena da ré Elsa Alcantara. (...) resultando na pena 06 (seis) 

anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 595 (quinhentos e 

noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva neste 

patamar, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas 

de aumento ou diminuição de pena.(...) Com estas razões e fundamentos, 

o regime de cumprimento da pena deve ser o inicial fechado.No que diz 

respeito ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, concedo à condenada o 

direito de apelar em liberdade, mantendo, entretanto, as medidas 

cautelares já fixadas em 05.8.2019 (fls. 43/44).Transitada em julgado, 

expeça-se a guia de execução criminal definitiva, procedendo-se às 

devidas comunicações nos termos do artigo 982, § 1º, 983, §§ 1º, 5º e 6º 

e 1.453, III, todos da CNGCGJ/MT.Em relação ao pedido formulado Pelos 

acusados em 13.01.2020 (fls. 135/139), os documentos juntados aos 

autos, trata-se de meros comprovantes de depósitos bancários, não 

havendo que se falar em violação do sigilo fiscal ou bancário protegido 

pelo ordenamento pátrio, razão pela qual rejeito o pedido de decretação de 

segredo de justiça dos autos. Destrua-se a substância entorpecente 

apreendida, por incineração, nos termos do artigo 50, §§ 3º a 5º, 50-A e 

72 da Lei nº 11.343/2006 e 1.499 da CNGCGJ/MT, comunicando-se a 

autoridade competente.Em observância ao artigo 804 do CPP, condeno a 

ré Elsa Alcântara ao pagamento das custas processuais.Publique-se e 

intimem-se.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 357928 Nr: 8876-52.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMERSON DA SILVA SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061

 [...]Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o acusado 

Demerson da Silva Silverio como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006. Passo à dosimetria da pena do réu. (...) resultando na pena 

de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e 

seis) dias-multa, a qual torno definitiva neste patamar, diante da ausência 

de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de 

pena.Diante do quantum de pena aplicado, e não havendo circunstâncias 

que justifiquem a fixação de regime mais rigoroso, em observância ao 

artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena 

deve ser o inicial aberto.No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1º, 

do CPP, concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, 

mantendo-se as medidas cautelares já fixadas em 09.9.2019 (fls. 

78/79).Transitada em julgado, expeça-se a guia de execução criminal 

definitiva, procedendo-se às devidas comunicações nos termos do artigo 

982, § 1º, 983, §§ 1º, 5º e 6º e 1.453, III, todos da CNGCGJ/MT.Destrua-se 

as substâncias entorpecentes apreendidas, por incineração, nos termos 

do artigo 50, §§ 3º a 5º, 50-A e 72 da Lei nº 11.343/2006 e 1.499 da 

CNGCGJ/MT, comunicando-se a autoridade competente para esse 

mister.Não comprovada à origem lícita dos valores apreendidos (f. 32 – R$ 

30,00), decreto o perdimento em favor da União, devendo, após o trânsito 

em julgado da sentença, ser revertido ao Fundo Estadual sobre Drogas de 

Mato Grosso – FUNESD/MT, mercê do art. 2º da Lei nº 10.057/2014 e art. 

63, da Lei nº 11.343/2006.Restituam-se, a quem de direito, os objetos 

apreendidos, a saber: 01 (um) anel com 10 (dez) pedras transparentes, 

desde que comprovada à propriedade. Passados 90 (noventa) dias da 

intimação sem manifestação de eventuais interessados, se não for 

reclamado portanto, determino o objeto seja doado ao Conselho da 

Comunidade de Sinop/MT, mediante termo.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 358021 Nr: 8946-69.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELLY PATRICIA BONATTO DOS SANTOS, 

RENAN SCHMIDT CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT, JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT

 Vistos em correição.

Reporto-me à decisão proferida em 13.8.2019 (f. 167), que determinou a 

notificação dos denunciados para apresentarem defesas prévias, por 

escrito, no prazo legal (art. 55 da Lei nº 11.343/2006).

Notificados, os denunciados Adrielly Patricia Bonatto dos Santos e Renan 

Schmidt Correa, ambos, assistidos juridicamente pelo advogado Fabricio 

Ferraciolli, OAB/MT nº 18.563, apresentaram “resposta à acusação” em 

05.12.2019 (fls. 200/201), não arguindo preliminares e arrolando as 

mesmas testemunhas da acusação.
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Por ora, preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, com fundamento no 

art. 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público em 25.7.2019 (fls. 04/06 e 166), dando os denunciados como 

incursos no art. 33, caput, c.c. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, no art. 

273, § 1º-B, V do CP e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Designo audiência de instrução e julgamento para 20.02.2020 

(quinta-feira), às 13:45 horas.

Citem-se os réus e intimem-se pessoalmente, por mandado, as 

testemunhas IPC´s (f. 06), observando-se o disposto no art. 221, § 3º do 

CPP e 980, § 1º da CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 363121 Nr: 12205-72.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES NAIARA MORAIS DE ARAÚJO, 

ADRIANO RODRIGUES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Designo audiência de instrução e julgamento para 18.02.2020 

(terça-feira), às 13:45 horas. Considerando que o réu Adriano Rodrigues 

Siqueira está preso na Penitenciária local, distante aproximadamente 25 km 

(vinte e cinco quilômetros), sendo notórias as dificuldades de 

deslocamento e escolta, em razão da escassez de recursos materiais e 

humanos, sobretudo visando otimizar a utilização dos recursos públicos e 

em homenagem aos princípios da economia, celeridade e eficiência 

(CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII e 37), determino que o interrogatório do réu 

seja realizado por videoconferência, observando-se o disposto no artigo 

185, §§ 2º a 5º, do CPP.Comunique-se à direção da respectiva unidade 

prisional acerca da data e horário da realização da audiência de 

interrogatório do réu preso, por videoconferência, devendo providenciar o 

necessário, sobretudo equipamentos para gravação (áudio e vídeo) e 

linha telefônica para garantir o contato entre o réu e seu 

defensor.Citem-se os réus, intimem-se pessoalmente, por mandado, a 

testemunha Cledimar Sena da Silva (f. 73) e as testemunhas agentes 

prisionais Sandra Ferreira de Lima e Antônio Carlos Negreiros dos Santos, 

por mandado, nos termos do art. 221, § 3º, do CPP c.c. 980, § 1º, da 

CNGC/MT, podendo também ser ouvidos pelo mesmo meio tecnológico 

(videoconferência) caso estejam de serviço na unidade prisional na data e 

horário da audiência.Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 351100 Nr: 4472-55.2019.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSCJ, MCVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 PROCESSO N. 4472-55.2019.811.0015 (351100) -J

I – Acolho o postulado às fls. 147-148 e com fundamento no art. 362, II, do 

CPC, redesigno a audiência para o dia 24 de março de 2020, às 16h45min.

 II – Ainda, considerando que o D. Patrono do representado insistiu na 

inquirição da testemunha Rodrigo Henrique dos Santos e que ela não foi 

localizada (fls. 113-145), intime-se o referido causídico para que manifeste 

acerca da insistência da testemunha e informe o seu paradeiro, no prazo 

de 5 dias, sob pena de desistência tácita.

 III – Requisite-se novamente a testemunha Rodrigo Lucas Miller Motta.

 IV – Comunique-se ao juízo deprecante (fl. 111), acerca da nova data da 

audiência.

 V – Intimem-se o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Patrono 

constituído.

 Sinop/MT, 22 de janeiro de 2020.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343797 Nr: 18431-30.2018.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLMDS, BSMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, HOMOLOGO a desistência da ação e DEIXO DE RESOLVER O 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII e § 4º, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 26004-66.2015.8.11.0002 – CÓDIGO 427603

INTIMAÇÃO DO DR. FABIANO ALVES ZANARDO, OAB/MT Nº 12.270, para 

que tomem ciência que o processo n. º 26004-66.2015.8.11.0002 – 

CÓDIGO 427603, da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 722, 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 via protocolo geral, em 24/01/2020.

Processo n. º 13695-81.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 317334

INTIMAÇÃO DO DR. EDSON SILVA DE CAMARGO, OAB/MT N.º 2.054, para 

que tome ciência que o processo n. º 13695-81.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 

317334, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 815, 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 

protocolada em 24/01/2020.

Processo n. º 14350-53.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 317987

INTIMAÇÃO DO DR. EDSON SILVA DE CAMARGO, OAB/MT N.º 2.054, para 

que tome ciência que o processo n. º 14350-53.2013.8.11.0002 – CÓDIGO 

317987, da Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 780, 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 

protocolada em 24/01/2020.

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

 PORTARIA N. 22/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

 R E S O L V E

 Art. 1º - CONCEDER à servidora IVONETE DA SILVA FURLANETTO, 

Auxiliar Judiciária, matrícula n º 7821 , 90 dias de Licença Prêmio do 

quinquênio 28.7.2014 a 28.7.2019, condicionando o gozo à conveniência 

do serviço.

 Várzea Grande, 27 de janeiro de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE RECURSOS HUMANOS PORTARIA N. 24/2020/RHO doutor 

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor do Foro 

daComarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais; RESOLVE Art. 1º - LOTAR o servidor DENIS AGUIAR 

DA CUNHA, Analista Judiciário, matrícula 32648, na Secretaria da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública, a partir de 28.01.2020, revogando as 
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disposições em contrário.   Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.   Várzea Grande, 28 de 

janeiro de 2020.EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZARJuiz de Direito 

Diretor do Forotable

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

 RECURSOS HUMANOS

 PORTARIA N. 24/2020/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;

 RESOLVE

 Art. 1º - LOTAR o servidor DENIS AGUIAR DA CUNHA, Analista Judiciário, 

matrícula 32648, na Secretaria da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública, a partir de 28.01.2020, revogando as disposições em contrário.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007692-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAILZA DA COSTA BARBOSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIS GOMES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª 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 : 

1007692-54.2017.8.11.0002. REQUERENTE: NAILZA DA COSTA 

BARBOSA GOMES INVENTARIADO: CELSO LUIS GOMES Vistos. I- 

Oficie-se ao Banco do Brasil, requisitando informações, no prazo de dez 

(10) dias, acerca de eventuais valores, saldos, PIS/PASEP, FGTS, em 

nome do “de cujus”. II- Os ofícios deverão ser instruídos com dados 

essenciais do “de cujus” (RG, CPF, data de nascimento, etc). Os dados 

bancários se encontram em id. n. 16945310. III- Intime-se a inventariante 

para que atenda o parecer ministerial de id. 21334245, bem como para que 

cumpra a determinação constante do item II de id. n. 11153563, no prazo 

de 05 dias. IV- Às providências. VÁRZEA GRANDE, 10 de setembro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005257-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. D. B. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1005257-39.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Fixação]; Certifico que não é 

possível expedir mandado de citação tendo em vista que nos autos não há 

endereço atualizado do Requerido (id.22503583) Certifico ainda, que a 

parte autora foi devidamente intimada da audiência designada por meio do 

seu patrono (DJE), e deixou de comparecer ao ato. Diante do exposto 

intimo a autora, por meio da imprensa, para que informe o endereço 

atualizado do Requerido para citação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009039-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KETY NANCY MACIEL DIAS OAB - MT23814/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. B. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Ante a maioridade do 

exequente e a consequente regularização processual em id. 25008627, 

retifique, o Sr. Gestor o polo ativo da execução, excluindo-se a 

representante legal, bem como atualize o endereço informado em id. 

23005758. Após, ante a certidão de id. 25511125, manifeste-se o 

exequente, no prazo de 05 dias. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003853-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NARA ASSIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLTON LUIZ COSTA VENTUROZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. As partes entabularam acordo 

no id. 23152910, onde o executado se comprometeu em pagar a 

importância de R$ 15.000,00, sendo uma entrada no valor de R$ 2.000,00 

e parcelará o restante em 26 parcelas de R$ 500,00, todas com 

vencimento no dia 22 de cada mês, mediante depósito na conta bancária 

de titularidade da exequente. O Ministério Público instou-se favorável ao 

acordo (id. 23152910). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e 

V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea “B” do CPC. Desta forma, o acordo entabulado 

pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro 

imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação do 

acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão 

judicial ao acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando 

entender que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende 

não somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso 

de justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: TJ-RS - APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO. A TRANSAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES. 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 792, CPC. O acordo celebrado em 

demanda executiva suspende o curso da ação pelo prazo concedido pelo 

exeqüente ao executado para o adimplemento da obrigação. Inteligência 

do artigo 792, do CPC. APELO PROVIDO DE PLANO. (Apelação Cível Nº 

70049101447, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/05/2012). (AC: 

70049101447 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 

28/05/2012, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/05/2012). Assim, tendo em vista que o acordo 

entabulado preserva suficientemente os interesses das partes, bem como 

não viola qualquer norma legal vigente, tenho que o mesmo deve ser 

homologado. Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o 
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acordo celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pela credora, nos termos do art. 922 do CPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Findo o prazo de suspensão requerido, intime-se o(a) 

patrono(a) do exequente para manifestar se o executado cumpriu 

integralmente o acordo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008224-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

DAIANE MARIA CAMARGO RESMINI (REQUERENTE)

JAQUELINE JULIANA DE CAMARGO (REQUERENTE)

RODRIGO DIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (INTERESSADO)

 

Vistos. DAIANE MARIA CAMARGO RESMINI, JAQUELINE JULIANA DE 

CAMARGO, TAMIRIS MARIA DA COSTA e RODRIGO DIAS SILVA, 

devidamente qualificados, ingressaram com pedido de ALVARÁ JUDICIAL 

para levantamento das importâncias depositadas em conta bancária no 

nome da de cujus Tania mara dias da silva, falecida em 22 de janeiro de 

2016, ao argumento de que sao filhos da falecida e esta deixou valores 

em instituição bancária. Com a inicial vieram os documentos necessários à 

instrução do feito. Recepcionada a inicial, expediu-se ofício à Caixa 

Econômica Federal, requisitando informações acerca de saldos bancários 

em nome da de cujus, cuja resposta informara a existência de valores 

depositados nas contas em nome do falecida – id. 12828853. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido verifica-se que 

os requerentes são partes legítimas, sendo portanto, o pedido 

juridicamente possível. Ademais, há interesse processual e econômico e, 

ante, o falecimento da genitora dos requerentes, assistem-lhes, assim, o 

direito de pleitear o saque dos valores existentes junto à conta bancária 

em nome da de cujus Tania mara dias da silva. Logo, estando comprovado 

nos autos o vínculo existente entre os requerentes e o de cujus, o pleito 

há de ser deferido sem mais delongas. Diante do exposto, bem como com 

as provas existentes nos autos, defiro o pedido dos requerentes e 

determino seja expedido alvará de levantamento em favor dos 

requerentes, autorizando-os a receber o dinheiro disponível junto à conta 

em nome da de cujus – Tania mara dias da silva, em agência autorizada do 

Caixa Econômica Federal, conforme mencionado na inicial. Isento as 

requerentes do pagamento das custas e despesas processuais. Expeça 

Sr. Gestor, o competente alvará de levantamento dos valores disponíveis 

e informados em id. 12828853. Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011187-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOELI BECK OAB - RS14273 (ADVOGADO(A))

AUGUSTO BECK FONSECA OAB - RS94340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Oficie-se ao juízo 

deprecante solicitando informações sobre eventual desistência do 

processo efetivada pela parte exequente, tendo em vista a informação de 

id. 25512211. II- Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258437 Nr: 16803-26.2010.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBP, ROSANGELA BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMPUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

(UNIVAG) - OAB:, KARLA FABIANA GOMES DA SILVA - OAB:13015-E., 

Ozana Batista Gusmão - OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299611 Nr: 20196-85.2012.811.0002

 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: TCDC, TCDC, NCDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Rocha UNIVAG 

- OAB:8.004, JOSÉ CARLOS FORMIGA JÚNIOR - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 5645, PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS - 

OAB:OAB-MT 20963 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para parte autora juntar aos autos, o calculo atualizado do debito 

alimentar, sem nenhuma manifestação. Motivo pelo qual impulsiono autos 

para intimação da parte autora por meio de seu patrono manifeste quanto 

ao andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416964 Nr: 20436-69.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVOA, MMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO TRINDADE DO 

AMARAL - OAB:12043, JOSÉ WILZEM MACOTA - OAB:7481-B/MT, 

Jose Wilzen Macota - UNIVAG - OAB:7481-B, PAULO FERNANDO 

SHNEIDER - OAB:8117, UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

pra parte autora manifestar-se quanto a diligência de fls 107/108, sem 

nenhuma manifestação. Razão pela qual, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora por meio de seu patrono para manifestar-se 

quanto ao andamento do feito, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317864 Nr: 27766-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->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: DAVI PINTOR, ADELIA CORREA PINTOR, VALDECIR 

PINTOR, ADRIANA PALMA PINTOR, ELIZIO PINTOR, SANDRA MARIA 

MARTINS SANTANA PINTOR, NIVALDO PINTOR, HERONILDO FERREIRA 

PINHO, ZENIRA PINTOR, NEUSA PINTOR PEREIA, MANOEL CANDIDO 

PEREIRA DA CRUZ, VALDEMIR PINTOR, ROSANA FERREIRA CAMPOS 

PINTOR, CLEIDE PINTOR DE OLIVEIRA, SIDINEI FRIAS, NEIDE PINTOR DE 

MENEZES, JOSE NILTON VIEIRA DE MENEZES, NILZA PINTOR DA SILVA, 

JOSE ALEIXO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLIVIO PINTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 
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OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

pra parte autora manifestar-se quanto a resposta do Ofício de fls 127, 

sem nenhuma manifestação. Razão pela qual, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora por meio de seu patrono para manifestar-se 

quanto ao andamento do feito, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450523 Nr: 12164-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYRHAM MARIA DE ARRUDA 

REIDEL FONSECA - OAB:MT 20.809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8.364/MT, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:OAB/MT 2841, 

WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB/MT 7.870

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para parte autora manifestar-se quanto a diligência de fls 90/91, sem 

nenhuma manifestação. Razão pela qual, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora por meio de seu patrono manifeste-se quanto ao 

andamento do feito, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402370 Nr: 12604-82.2015.811.0002

 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: JOIRCE MAQUES DA SILVA, JULIA CAROLINE FLISSAK, 

BARBARA CAMILA FLISSAK GRAEFLING, PATRÍCIA GRASIELE FLISSAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO ESTEVO FLISSAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:33121, RICHART OSNI FRONCZAK - OAB:16984, VANESSA 

JOSIANE GRUCHOWSKI - OAB:32864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para a parte autora manifestar-se quanto ao andamento do feito. Motivo 

pelo qual encaminho para intimação pessoal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280585 Nr: 24506-71.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE VALDEVINA DE CAMPOS, VIVIAN GABRIELLY 

CAMPOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:24226-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:10948, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445349 Nr: 9582-79.2016.811.0002

 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: JDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTMDDS, RDDS, TMDC, DMC, JJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:OAB/MT 18.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266850 Nr: 5975-34.2011.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - 

OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO VINICIUS MURARI 

MOTTA - OAB:14962, HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - 

OAB:19.612/MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21417/O

 Certifico que, conforme juntado o Ar negativo intimo parte autora a 

manifestar-se no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111631 Nr: 7224-59.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVOJ-rPsmJOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA - 

OAB:24388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420915 Nr: 22485-83.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BISM, FWSM, ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522/O, VANESSA CRISTINA LIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436794 Nr: 5033-26.2016.811.0002

 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: EDPLDAS, MICHELLE PEREIRA LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394942 Nr: 8371-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 Ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251611 Nr: 10814-39.2010.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGPBDJ, GPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDLLER FELIX RODRIGUES - 

OAB:26598/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE( 30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405851 Nr: 14446-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:OAB/MT15.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da diligência negativa, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora por meio de seu patrono a se manifestar no 

prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001558-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. C. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. A. D. S. (TESTEMUNHA)

E. M. D. S. (TESTEMUNHA)

M. J. D. C. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ANTONIO BEZERRA 

FILHO PROCESSO n. 1001558-40.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: 

NATACHA DE CAMPOS BRITO POLO PASSIVO: Nome: EDIMAR RIBEIRO 

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 a Requerente que é genitora das menores A. 

C. R. da S. e A. G. R da S., e que possui a guarda de fato de ambas. 

Requer seja deferida a guarda unilateral em seu favor. DECISÃO: Vistos. I- 

defiro a citação por edital, conforme requerido em id. 25289674, com 

prazo de 30(trinta) dias. II- Dispenso a realização da audiência de 

conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal medida, diante da 

citação ficta, sendo que o prazo de contestação inicia-se do término do 

prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do CPC. iII- Se decorrido o 

prazo de citação editalícia sem defesa do requerido, nomeio, desde já, 

curador especial a Dra. Sandra Cristina Alves – defensora pública, para 

apresentar defesa no prazo legal, em conformidade com o artigo 72, inciso 

II do CPC. IV- Às providências. 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: 1011000-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1011000-64.2018.8.11.0002. VISTOS etc. ELIETE 

MARIA DA CONCEIÇÃO, qualificada, formulou o presente pedido de 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL em decorrência do óbito de seu esposo 

Sr. Manoel Alves Pereira, aduzindo, para tanto, o que segue. O Sr. Manoel 
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Alves Pereira faleceu na data de 20/02/2015, conforme certidão de óbito 

(Id. 16990499). A requerente é viúva do “de cujus”. Da união advieram 02 

(dois) filhos, maiores de idade. Pretende a liberação do montante existente 

na Caixa Econômica Federal – CEF, em nome do de cujus. Ao final, a 

requerente pugnou pelo levantamento de valores retidos na Caixa 

Econômica Federal em nome do falecido. A petição inicial foi instruída com 

declarações de hipossuficiência e documentos (Ids. 4183758 a 4183863). 

Em decisão (Id. 4268702), determinação para expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal, bem como intimação da autora, através do seu 

patrono, para trazer certidão de nascimento dos filhos - como consta da 

certidão de óbito -, bem ainda, esclarecer aos autos o motivo da certidão 

de óbito constar no estado civil do falecido “solteiro”. Manifestação da 

parte autora (Id. 18519445/18519446), pugnando pela juntada da certidão 

de casamento dos filhos, esclarecendo ainda que na certidão de óbito do 

falecido constou como solteiro, eis que o casal contraiu matrimonio 

somente no religioso. Resposta da Caixa Econômica Federal no Id. 

22463263, informando a existência de saldo de PIS/FGTS em nome do 

falecido Manoel Alves Pereira. Petitório da parte autora (Id. 22994074) 

pugnando pela liberação do valor disponível na Caixa Econômica Federal. 

Deixo de colher manifestação ministerial, eis que ausente interesse de 

menor de idade ou maior incapaz. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se de Alvará Judicial para levantamento de valores referentes ao 

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e PIS-, deixados pelo “de 

cujus”, Sr. Manoel Alves Pereira. O procedimento adotado pela requerente 

encontra respaldo legal no artigo 666, do Código de Processo Civil, que 

dispõe: Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o 

pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 

1980. E o art. 1º, caput, da referida lei: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. (Negritei). § 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão 

depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção 

monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) 

anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à 

residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à 

subsistência e educação do menor. § 2º - Inexistindo dependentes ou 

sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, 

respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, 

conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de 

FGTS e do Fundo PIS PASEP. A autora alega ser esposa do “de cujus”, 

qualidade comprovada, conforme documento acostado (Id. 16990499). O 

documento constante do Id. 12828693 comprova que o crédito não fora 

recebido em vida pelo titular. Dessa feita, evidenciado fica o direito da 

requerente e filhos em resgatar o numerário a que têm direito. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.º, da Lei 

6.858/80, e disposições do Código de Processo Civil aplicáveis à espécie, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, para o fim deferir a expedição de alvarás judiciais na proporção de 

50% para a Sra. ELIETE MARIA DA CONCEIÇÃO e 25% para cada um dos 

filhos, para o levantamento de 100% (cem por cento) do valor existente na 

Caixa Econômica Federal, referentes ao FGTS e PIS, em nome do “de 

cujus” Manoel Alves Pereira. P. R. I. Isento de custas processuais (Id. 

17181779). Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará judicial, e, em 

seguida, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 27 de Janeiro de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1018786-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA LUCIA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ANTONIO TOMAS OAB - MT23068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA APARECIDA XAVIER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1018786-28.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado determinação do ID: 28371193 - Decisão, 

BEM COMO JUNTE AOS AUTOS COPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO 

OU CASAMENTO INTERDITADA ATUALIZADA. Várzea Grande/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014019-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. T. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DA SILVA MOREIRA FILHO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1014019-44.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado que no prazo de 10 (dez) dias, informe o 

endereço correto do requerido tendo em vista que a petição ID 27214524 - 

Manifestação, indicando o novo endereço, ja foi expedido mandado de 

citação ID 26602447 - Citação e restou inexitosa conforme 27762971 - 

Diligência. Várzea Grande/MT, 28 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta / 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008238-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOZANIEL FERNANDES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL JEFFERY (REU)

 

1008238-41.2019.8.11.0002 Certifico que REdesigno a data de 

06/MARÇO/2020 ÀS 14H20MIN para a realização de audiência de 

conciliação conforme determinado em decisão. Várzea Grande/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012246-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE RAFAEL DE ARAUJO EVANGELISTA OAB - SP291940 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELINA COUTINHO DE REZENDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO : 1012246-61.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado e pessoalmente, para que no prazo de 

10 (dez) dias cumpra a determinação do ID: 24026849 - Despacho , sob 

pena de extinção. Várzea Grande/MT, 28 de janeiro de 2020. Nercy 

Anchieta / Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009056-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (EXECUTADO)

 

PROCESSO : 1009056-27.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado para que no prazo de 10 (dez) dias 

cumpra O id 24428119 - Manifestação sob pena de extinção. Várzea 

Grande/MT, 28 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta / Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1013109-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA NERIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO OAB - MT25417/O 

(ADVOGADO(A))

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS JONI DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1013109-17.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado e o requerido pessoalmente para que no 

prazo de 10 (dez) dias manifeste sobre o laudo DE DNA . Várzea 

Grande/MT, 28 de janeiro de 2020. Nercy Anchieta / Gestoraudicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008480-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. O. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1008480-97.2019.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas. INTIMAR A APARTE AUTORA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO , 

PARA QUE NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS DÊ ANDAMENTO AO FEITO, 

SOBE PENA DE EXTINÇÃO. Várzea Grande/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006884-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. O. (REQUERENTE)

J. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1006884-15.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado das partes 

para manifestar sobre a certidão de intimação negativa ID 27718544 e 

para manifestar sobre o Estudo Psicossocial de ID 28494418, conforme 

determinado na decisão de ID 24016238, no prazo de 10 (dez) dias. 

Várzea Grande/MT, 28 de janeiro de 2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009116-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NATALIO FERREIRA CRUZ (REQUERENTE)

MOISES SOUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT21133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLASSE JUDICIAL NÃO EXIGE POLO PASSIVO (REQUERIDO)

 

PROCESSO : 1009116-34.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção.. Várzea Grande/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009508-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

SERGIO MITSUO TAMURA OAB - MT17150/O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. N. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1009508-37.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face das certidões 

negativas, juntadas aos autos, encaminho-a à imprensa para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006023-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TAKEO MATUNAGA (REQUERENTE)

MARCOS SIGUEO MATUNAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIGUEO MATUNAGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO : 1006023-92.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste sorbe o Id 27934243 - Petição Várzea Grande/MT, 28 de janeiro 

de 2020. Nercy Anchieta / Gestora /Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006449-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANOELLE FRANCINE MORAIS DO AMARAL (AUTOR(A))

E. G. M. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

MARLENE MORAIS DO AMARAL OAB - 307.415.738-06 

(REPRESENTANTE)

SERGIO MITSUO TAMURA OAB - MT17150/O (ADVOGADO(A))

STELA CUNHA VELTER RONDON OAB - MT4984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRO LEMES DO AMARAL (REU)

 

PROCESSO PJE Nº 1006449-75.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

28 de janeiro de 2020. Edith Garcia Analista Judicial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 216386 Nr: 11756-42.2008.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdSeorPsmEDSR, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842, JOSÉ ORTIZ GONSALES - OAB:MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Felipe Monteiro - 

OAB:14.559- OAB/MT, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - 

OAB:17.809, Lindolfo Alves da Costa - OAB:4.366-OAB/MT, Silvia 

Pacheco Castanho - OAB:15680

 Processo nº. 1756-42.2008.811.0002.
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Código nº. 216386.

 VISTOS etc.

Diante do pagamento do débito, confirme informado pelo executado, e, 

ainda silêncio da exequente acerca da quitação do débito (fls. 

165/166/183), JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de execução 

em epígrafe, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c. art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil.

P. R. I.

Condeno ao executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º do mesmo 

artigo.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 27 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 94854 Nr: 4398-94.2006.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->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: PENERY MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RINALDO VIEIRA RAMOS - 

OAB:3297/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4398-94.2006.811.0002.

Código nº. 94854.

VISTOS etc.

Trata-se de Alvará Judicial para Pesquisa de Minério de Ouro no Município 

de Nossa Senhora de Livramento/MT.

A ação foi ajuizada em data de 23/05/2006 e distribuída para a 1ª Vara 

Cível desta comarca.

Após longo tramitar, em decisão de fls. 120 foi determinado o envio do 

processo ao arquivo provisório até manifestação da parte autora.

Certidão da Gestora Judiciária informando que há vários anos o processo 

está no arquivo provisório aguardando provocação da parte interessada, 

sem manifestação até a presente data (fls. 125).

Em decisão de fls. 126, o Juízo da 1ª Vara Cível declinou da competência 

para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões desta 

comarca, por se tratar de ação de jurisdição voluntária.

O feito foi redistribuído para esta vara.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Recebo o processo no estado em que se encontra.

O processo foi distribuído no ano de 2006.

No ano de 2010 foi arquivado provisoriamente até manifestação da parte 

interessada e, após, decorridos vários anos em arquivo provisório, ainda 

não houve manifestação da parte interessada (fls. 125).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Comunique-se o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, 

informando o nº do processo (DNPM: 867.236/05 – fls. 05), da extinção do 

feito e arquivamento definitivo.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 27 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 420031 Nr: 22018-07.2015.811.0002

 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: JOANA LUDOVICO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS JACY DE SOUZA CABRAL, 

ANDERSON DE JESUS CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:21302/O, DIEGO ANTONIO MARTINS - OAB:20429/MT-A, Ziraldo 

martins vieira - OAB:21302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO GUALBERTO 

MACIEL - OAB:21045/O

 Processo nº. 22018-07.2015.811.0002.

Código nº. 420031.

VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

A ação foi ajuizada em data de 23/10/2015 (fls. 04).

Não há manifestação da Inventariante desde o ano de 2018.

Intime-se o herdeiro Anderson de Jesus Cabral, por seu patrono (fls. 53), 

via AR/MP, para trazer aos autos os documentos faltantes à conclusão do 

processo (fls. 62 e 160) ou dizer do interesse em ser nomeado 

Inventariante, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito 

em virtude da desídia da Inventariante nomeada.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 26 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 252398 Nr: 11523-74.2010.811.0002

 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: JOÃO CORSINO DA SILVA, ANA LUIZA DA SILVA 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER PINHO E 

SILVA/CURADOR/UNIVAG - OAB:10735, UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 11523-74.2010.811.0002.

Código nº. 252398.

VISTOS etc.

Forme-se o segundo volume.

Citem-se os herdeiros não representados (fls. 152, 192 e 199 e 

seguintes), expedindo-se carta precatória, se necessário.

 Intime-se o Inventariante, via Advogado, para trazer aos autos as 

certidões negativas em nome da falecida, como determinado às fls. 192, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 27 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 389098 Nr: 4786-79.2015.811.0002

 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 DE FÁTIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELA CATARINA RODRIGUES, NATALI 

NAYARA SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11.915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Processo nº. 4786-79.2015.811.0002.

Código nº. 389098.

VISTOS etc.

Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito em cinco dias, sob 

pena de extinção e arquivamento (fls. 78 e 84).

Com a manifestação ou decorrido o prazo para fazê-lo, o que deverá ser 

certificado, proceda-se a conclusão.

Cumpra-se
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Várzea Grande/MT, 27 de Janeiro de 2020.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 270356 Nr: 10956-09.2011.811.0002

 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: ANTONIO GONÇALO GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE BATISTA DE QUEIROZ -ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ricardo Da Silva 

Campos - OAB:7438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10956-09.2011.811.0002.

Código nº. 270356.

VISTOS etc.

Primeiras declarações às fls. 124/130.

Sobre o contido às fls. 150/152, diga o Inventariante e o herdeiro 

Guilherme de Queiroz.

Em seguida, o Inventariante deve apresentar as últimas declarações e 

plano de partilha, ouvindo-se o herdeiro Vinícius, representado por 

patrono diverso.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 27 de Janeiro de 2020.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 398126 Nr: 10347-84.2015.811.0002

 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: JOSEFA DA GUIA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA FILHO, JOHN ELVIA DE 

MOURA SILVA, GABRIEL PEDRO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:MT 7.972-B, SÉRGIO MARCOS LERMEM - OAB:8052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE JESUS PEREIRA 

GOUVEIA - OAB:27377/go, Thatielle Oliveira Tomaz - OAB:39561/GO

 Processo nº. 10347-84.2015.811.0002.

Código nº. 398126.

VISTOS etc.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO.

A ação foi ajuizada em data de 20/05/2015 (fls. 04).

O processo arrasta-se por longos anos, e até o momento não foi dado 

andamento regular no feito pela parte autora.

O último andamento ocorreu há mais de 03 (três) anos, requerendo 

apenas suspensão do feito (fls. 83/89).

A Inventariante, intimada pessoalmente, quedou-se inerte (fls. 92).

O herdeiro Gabriel Pedro de Souza Silva, intimado para dizer do interesse 

no prosseguimento do feito, nada manifestou (fls. 98).

Diante da inércia da Inventariante em promover os atos necessários ao 

deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do processo 

permanecer paralisado indefinidamente, 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 artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 15).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 27 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008826-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY NUNES BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEY NUNES BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO ALVARÁ Vistos, Oficie-se ao Banco do Brasil a fim de que 

informe acerca de possíveis valores de qualquer natureza em nome de 

Geraldo Yarid Recco, CPF 037.968.038-65. Com a vinda da resposta,, 

manifeste-se a parte autora. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003817-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GERMANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO TRINDADE DO AMARAL OAB - MT12043/B (ADVOGADO(A))

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. PJE-1003817-76.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERENTE: JOEL GERMANO DOS 

SANTOS. Vistos etc. Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil 

(Certidão de Nascimento), promovida por JOEL GERMANO DOS SANTOS, 

objetivando a retificação de seu registro civil, de modo a alterar seu 

prenome JOEL para NICOLE, sob o argumento de que desde a sua 

adolescência optou pela sexualidade feminina Instado a se manifestar, o 

representante do Ministério Público opinou pela procedência do pedido (ID. 

12445244). É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos que o 

requerente busca a modificação de seu registro civil, vez que seu 

prenome vem lhe causando constrangimentos, tendo em vista sua opção 

sexual. É de conhecimento geral que o prenome, assim como o nome, são 

atributos da personalidade e necessários à identificação das pessoas no 

contexto de uma sociedade organizada, dessa maneira, o simples fato de 

uma mulher possuir prenome masculino já evidencia os constrangimentos 

suficientes para que haja o deferimento do pedido formulado. Nessa 

esteira de raciocínio, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul já se posicionou em casos semelhantes, senão vejamos: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. 

TRANSEXUALISMO. ALTERAÇÃO DO GÊNERO. AUSÊNCIA DE CIRURGIA 

DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL OU TRANSGENITALIZAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. O sexo é físico-biológico, caracterizado pela presença de 

aparelho genital e outras características que diferenciam os seres 

humanos entre machos e fêmeas, além da presença do código genético 

que, igualmente, determina a constituição do sexo - cromossomas XX e 

XY. O gênero, por sua vez, refere-se ao aspecto psicossocial, ou seja, 

como o indivíduo se sente e se comporta frente aos padrões 

estabelecidos como femininos e masculinos a partir do substrato 

físico-biológico. É um modo de organização de modelos que são 

transmitidos tendo em vista as estruturas sociais e as relações que se 

estabelecem entre os sexos. Considerando que o gênero prepondera 

sobre o sexo, identificando-se o indivíduo transexual com o gênero oposto 

ao seu sexo biológico e cromossômico, impõe-se a retificação do registro 

civil, independentemente da realização de cirurgia de redesignação sexual 

ou transgenitalização, porquanto deve espelhar a forma como o indivíduo 

se vê, se comporta e é visto socialmente. Sentença de procedência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 227 de 470



confirmada. POR MAIORIA, COM TRÊS VOTOS A DOIS, NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDOS O RELATOR E A DESA. 

LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO. (Apelação Cível, Nº 70069039204, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Redator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado 

em: 26-10-2016). Dessa maneira, nos termos do disposto no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, e, 

via de consequência; determino a retificação do registro de nascimento da 

parte requerente, passando a constar em seus assentos, NICOLE 

GERMANO DOS SANTOS, em substituição ao nome JOEL GERMANO DOS 

SANTOS, expedindo-se mandado ao Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais de Barão de Melgaço, comarca de Santo Antônio do 

Leverger - MT. Dê-se ciência ao Ministério Público. Sem custas. Sem 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420904 Nr: 22476-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABOM ALIMENTOS LTDA EPP, ANTENOR DANHONI 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.E. TSURU-ME, ANDERSON EVANGELISTA 

TSURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme a certidão do oficial de justiça às fls. 91, os 

requeridos não foram encontrados para citação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392003 Nr: 6562-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUILHERME SIQUEIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:OAB-MT 13431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84 conforme cálculo de fls. 101, 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.

 ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 499066 Nr: 13227-78.2017.811.0002

 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: PONTO ALVO DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABOM ALIMENTOS LTDA EPP LTDA, A. E 

TSURO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENI ORZECHOWSKI - 

OAB:20.782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 Certifico que os advogados da parte requerida não foram devidamente 

intimados da decisão 41, por que não estavam cadastrados nos autos, 

porém, tiveram conhecimento da ação, quando da vista dos autos em 

18/02/2018, por essa razão, encaminho a decisão para devida publicação: 

Vistos...Estando em termos a inicial, recebo os presentes embargos e, por 

estar comprovada a posse dos veículos mediante a juntada do contrato de 

Compra e Venda (fls. 16-v a 18), nos termos do artigo 678 do CPC, 

determino a Suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos 

aqui discutidos.Para tanto, comunique-se de imediato o Sr. Oficial de 

Justiça.Citem-se os embargados, para, querendo, contestar no prazo de 

(15) quinze dias (CPC, art. 679).Consigno que “a citação será pessoal, se 

o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal” 

(CPC, art. 677, §3º).Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande - MT, 19 de 

setembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395668 Nr: 8924-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARINDA AMORIM DA SILVA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:MT 18.359/O, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 175,24, totalizando em R$ 

588,64, conforme cálculo de fls. 147, 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.

 ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53277 Nr: 7688-59.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUCÁRIA COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 

ELIANE TEREZINHA ZORTÉIAANTUNES, MARIO ANTUNES BASÍLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 7979, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40, e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84 conforme cálculo de fls.88, 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.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60167 Nr: 5804-58.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA C. PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40, e , totalizando em R$ 413,40 conforme cálculo de fls.53, 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 
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10/2014-PRES.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43022 Nr: 10449-97.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA DE CAMPOS BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA C. PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

182,82 totalizando em R$ 182,82 conforme cálculo de fls 115, 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.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115790 Nr: 2427-06.2008.811.0002

 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: LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ROBERTO MARTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO - OAB:7.329 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40, e, totalizando em R$ 413,40 conforme cálculo de fls.38, 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.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416263 Nr: 20056-46.2015.811.0002

 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: MURILO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CEZARINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005480-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDAIR MAGNANI (AUTOR(A))

NILDA ELIZABET FERREIRA (AUTOR(A))

INES DONIZETE SALLES ESTRELA (AUTOR(A))

MARIA MELQUIDES DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO DE MORAES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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, 28 de janeiro 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: 1005480-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDAIR MAGNANI (AUTOR(A))

NILDA ELIZABET FERREIRA (AUTOR(A))

INES DONIZETE SALLES ESTRELA (AUTOR(A))

MARIA MELQUIDES DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO DE MORAES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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, 28 de janeiro 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 
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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: 1005480-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDAIR MAGNANI (AUTOR(A))

NILDA ELIZABET FERREIRA (AUTOR(A))

INES DONIZETE SALLES ESTRELA (AUTOR(A))

MARIA MELQUIDES DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO DE MORAES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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, 28 de janeiro 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: 1005480-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDAIR MAGNANI (AUTOR(A))

NILDA ELIZABET FERREIRA (AUTOR(A))

INES DONIZETE SALLES ESTRELA (AUTOR(A))

MARIA MELQUIDES DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO DE MORAES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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, 28 de janeiro 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: 1005480-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDAIR MAGNANI (AUTOR(A))

NILDA ELIZABET FERREIRA (AUTOR(A))

INES DONIZETE SALLES ESTRELA (AUTOR(A))

MARIA MELQUIDES DA SILVA (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO DE MORAES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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, 28 de janeiro de 2020. (Assinado 
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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: 1006707-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

IRACELI PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

MIRTES PAULINA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA 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, 28 de janeiro 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: 1006707-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

IRACELI PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

MIRTES PAULINA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA 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, 28 de janeiro 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: 1006707-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

IRACELI PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

MIRTES PAULINA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA 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, 28 de janeiro 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 
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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: 1006707-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

MARIA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

IRACELI PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

MIRTES PAULINA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA 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, 28 de janeiro 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000138-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MARI OAB - MT15803-O (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000138-68.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CARLOS JOSE RODRIGUES EXECUTADO: BANCO FINASA 

BMC S.A. Vistos etc. No que concerne à multa cominatória cobrada nestes 

autos, cumpre, inicialmente, ressaltar que não há dúvida de que a 

imposição de astreintes nas obrigações de fazer ou não fazer tem como 

finalidade o cumprimento da determinação judicial, em consonância com o 

disposto no art. 497, do Código de Processo Civil. O valor arbitrado foi de 

R$ 100,00 (cem reais) dia, tendo a parte autora postulado pela cobrança. 

Instado ao pagamento, em sede de impugnação, a parte ré/executada não 

concordou com o período/dias indicados no cálculo do credor, requereu 

também a redução, ao argumento que não há como sustentar lógica e 

juridicamente a hipótese de liquidação de astreintes cuja somatória seja 

maior que o objeto perseguido na ação principal. Aduz equívoco no cálculo 

trazido pelo credor, uma vez que deveria ter calculado a multa somente 

após 15 dias após sua citação, bem assim acerca da aplicação de 

honorários advocatícios sobre o valor da astreintes (Id. 28308028). Por 

sua vez, no Id. 28331909, o impugnado manifesta pela concordância com 

o período de cobrança indicado pelo impugnante/devedor, aceitando o 

valor de R$ 36.500,00. É o relatório. Passo a decidir. A imposição de multa 

diária (astreintes) decorre do poder geral de cautela do Juiz, sem que seja 

necessária a comprovação de qualquer ato de descumprimento voluntário 

ou culposo, já que visa evitar a inércia da parte em dar cumprimento a 

determinação judicial. Primeiramente, não há o que se falar em ausência de 

impugnação específica aos cálculos, haja vista que o executado requereu 

diminuição da multa e que esta não ultrapasse o valor da condenação. 

Cinge-se também à controvérsia acerca da possibilidade de incidência de 

correção monetária, juros de mora e multa prevista no art. 523 do CPC, na 

presente cobrança de astreintes. Cumpre, inicialmente, ressaltar que não 

há dúvida de que a imposição de astreintes nas obrigações de fazer ou 

não fazer tem como finalidade o cumprimento da determinação judicial, em 

consonância com o disposto no art. 461, § 5º, do Código de Processo 

Civil, verbis: Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 5º. Para 

a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as 

medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, 

busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de 

obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de 

força policial. De fato, a decisão judicial poderia se tornar inócua caso a 

obrigação de não fazer ali determinada não fosse cumprida, sendo 

protelada ad aeternum, ou, no caso de descumprimento, o credor não 

fosse ressarcido pelas perdas e danos. No caso dos autos, a medida 

visava compelir o executado a promover a exclusão da restrição creditícia 

efetuada de forma indevida em nome do exequente. Entretanto, a não 

retirada dos registros negativos, mesmo após a expedição de ordem 

judicial, deu causa ao direito do credor de exigir o pagamento da multa por 

meio do cumprimento de sentença. Logo, se a parte descumpre 

determinação judicial sujeita a cominação de multa diária, é possível que, 

mesmo na fase de cumprimento de sentença, o valor total da astreinte seja 

limitado ao conteúdo econômico do bem que se buscava a entrega ou da 

obrigação que se visava o cumprimento ou do ato que se queria a 

abstenção. Assim, o valor acumulado da multa, na data da propositura do 

pedido executivo, alcançou a cifra de R$ 36.500,00 (cálculo correto 

trazido pelo devedor), sendo, ao meu viso, excessivo e desarrazoado, 

pois o proveito econômico perseguido pelo autor da ação era de R$ 

50.000,00, conforme se extrai da petição inicial – valor da causa. 

Corroborado a isso, têm-se que a ação fora julgada parcialmente 

procedente, arbitrando o dano em R$ 10.000,00. Por outro lado, mostra-se 

juridicamente viável e razoável a redução do valor alcançado pela multa 

diária e a sua limitação ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo 

em vista o permissivo legal do § 6º, do art. 461 do CPC, in verbis: § 6º: O 

juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso 

verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO 

PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. 

Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a 

diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional 

em relação à obrigação principal. 2. Entretanto, como dito, a medida trata 

de uma possibilidade, visto que a irrazoabilidade não pode ser aferida pelo 

simples cotejo entre os valores perseguidos na ação original e o montante 
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acumulado da penalidade. Do contrário, a redução, em algumas situações, 

prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor, retirando a utilidade da 

multa. 3. Para se afirmar que a quantia é desproporcional, como pretende 

a parte insurgente, seria necessário o reexame do contexto 

fático-probatório dos autos, providência inadmissível em recurso especial. 

Assim, no ponto, incide o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a 

que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1224880 PE 

2017/0331883-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

23/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018) 

Quanto a incidência de honorários advocatícios sobre o importe da multa, 

tenho que esta não se confunde com a astreintes, pois possui natureza 

jurídica diferente. Isso porque, a multa funciona como forma de coerção 

judicial para obrigar o réu a uma obrigação de fazer, não fazer ou se 

abster, não formando coisa julgada material, podendo ser modificada para 

mais ou para menos, o que a deixa de fora dos cálculos honorários, 

podendo o advogado receber, como de fato recebeu, honorários no que 

se refere ao montante da condenação a título de danos morais. De outro 

norte, como o impugnante/devedor efetuou o depósito da astreintes no 

prazo de 15 dias – art. 523 do CPC – não incidirá correção monetária, os 

juros de mora e a multa estipulada na fase do cumprimento de sentença. 

Corroborado a isso, trago os seguintes julgados: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ALTERAÇÃO DO VALOR. JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A decisão que fixa multa 

cominatória não está sujeita a preclusão, o que viabiliza a modificação do 

seu valor sempre que se mostrar insuficiente ou, como no caso, 

excessivo. 2. O valor das astreintes deve ser monetariamente corrigido 

desde a data em que fixado ou modificado e, a partir da citação na 

execução respectiva, acrescido de juros legais moratórios como ocorre, 

em geral, com qualquer pagamento em dinheiro. (Acórdão n.895662, 

20150020015896AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4ª TURMA CÍVEL, Data 

de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 274) 

(grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

ASTREINTES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O 

VALOR DA MULTA. INCIDÊNCIA. 1. São devidos juros de mora e correção 

monetária sobre o valor da multa coercitiva arbitrada para cumprimento de 

obrigação de fazer, porquanto se constitui em dívida líquida que, não 

adimplida no momento exigido, gera para a parte devedora a 

responsabilidade pelos encargos de sua mora, como ocorre com qualquer 

outra obrigação de pagar (art. 407/Código Civil). 2. Agravo parcialmente 

provido. (Acórdão n.751481, 20130020041754AGI, Relator: ANTONINHO 

LOPES 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 

24/01/2014. Pág.: 114) (grifei) Desse modo, acolho a impugnação ao 

cumprimento de sentença e, reduzo a multa cominatória aplicada à parte 

executada ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Destarte, o objetivo 

da presente execução foi alcançado, qual seja, o adimplemento da 

obrigação, conforme dispõe o artigo 794, inciso I, do Código Processual 

Civil. Diante de todo o exposto, julgo extinto o presente feito, com 

resolução do mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Arbitro honorários 

sucumbenciais em favor do impugnante/devedor no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A execução da 

verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º do artigo 98, 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, proceda a 

transferência do valor de R$ 10.000,00 ao credor, devendo ser devolvido 

o saldo remanescente ao impugnante/devedor. P. R. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 24 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000138-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MARI OAB - MT15803-O (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000138-68.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CARLOS JOSE RODRIGUES EXECUTADO: BANCO FINASA 

BMC S.A. Vistos etc. No que concerne à multa cominatória cobrada nestes 

autos, cumpre, inicialmente, ressaltar que não há dúvida de que a 

imposição de astreintes nas obrigações de fazer ou não fazer tem como 

finalidade o cumprimento da determinação judicial, em consonância com o 

disposto no art. 497, do Código de Processo Civil. O valor arbitrado foi de 

R$ 100,00 (cem reais) dia, tendo a parte autora postulado pela cobrança. 

Instado ao pagamento, em sede de impugnação, a parte ré/executada não 

concordou com o período/dias indicados no cálculo do credor, requereu 

também a redução, ao argumento que não há como sustentar lógica e 

juridicamente a hipótese de liquidação de astreintes cuja somatória seja 

maior que o objeto perseguido na ação principal. Aduz equívoco no cálculo 

trazido pelo credor, uma vez que deveria ter calculado a multa somente 

após 15 dias após sua citação, bem assim acerca da aplicação de 

honorários advocatícios sobre o valor da astreintes (Id. 28308028). Por 

sua vez, no Id. 28331909, o impugnado manifesta pela concordância com 

o período de cobrança indicado pelo impugnante/devedor, aceitando o 

valor de R$ 36.500,00. É o relatório. Passo a decidir. A imposição de multa 

diária (astreintes) decorre do poder geral de cautela do Juiz, sem que seja 

necessária a comprovação de qualquer ato de descumprimento voluntário 

ou culposo, já que visa evitar a inércia da parte em dar cumprimento a 

determinação judicial. Primeiramente, não há o que se falar em ausência de 

impugnação específica aos cálculos, haja vista que o executado requereu 

diminuição da multa e que esta não ultrapasse o valor da condenação. 

Cinge-se também à controvérsia acerca da possibilidade de incidência de 

correção monetária, juros de mora e multa prevista no art. 523 do CPC, na 

presente cobrança de astreintes. Cumpre, inicialmente, ressaltar que não 

há dúvida de que a imposição de astreintes nas obrigações de fazer ou 

não fazer tem como finalidade o cumprimento da determinação judicial, em 

consonância com o disposto no art. 461, § 5º, do Código de Processo 

Civil, verbis: Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. § 5º. Para 

a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as 

medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, 

busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de 

obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de 

força policial. De fato, a decisão judicial poderia se tornar inócua caso a 

obrigação de não fazer ali determinada não fosse cumprida, sendo 

protelada ad aeternum, ou, no caso de descumprimento, o credor não 

fosse ressarcido pelas perdas e danos. No caso dos autos, a medida 

visava compelir o executado a promover a exclusão da restrição creditícia 

efetuada de forma indevida em nome do exequente. Entretanto, a não 

retirada dos registros negativos, mesmo após a expedição de ordem 

judicial, deu causa ao direito do credor de exigir o pagamento da multa por 

meio do cumprimento de sentença. Logo, se a parte descumpre 

determinação judicial sujeita a cominação de multa diária, é possível que, 

mesmo na fase de cumprimento de sentença, o valor total da astreinte seja 

limitado ao conteúdo econômico do bem que se buscava a entrega ou da 

obrigação que se visava o cumprimento ou do ato que se queria a 

abstenção. Assim, o valor acumulado da multa, na data da propositura do 

pedido executivo, alcançou a cifra de R$ 36.500,00 (cálculo correto 

trazido pelo devedor), sendo, ao meu viso, excessivo e desarrazoado, 

pois o proveito econômico perseguido pelo autor da ação era de R$ 

50.000,00, conforme se extrai da petição inicial – valor da causa. 

Corroborado a isso, têm-se que a ação fora julgada parcialmente 

procedente, arbitrando o dano em R$ 10.000,00. Por outro lado, mostra-se 

juridicamente viável e razoável a redução do valor alcançado pela multa 

diária e a sua limitação ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo 

em vista o permissivo legal do § 6º, do art. 461 do CPC, in verbis: § 6º: O 

juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso 

verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO 

PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. 

Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a 

diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional 

em relação à obrigação principal. 2. Entretanto, como dito, a medida trata 

de uma possibilidade, visto que a irrazoabilidade não pode ser aferida pelo 

simples cotejo entre os valores perseguidos na ação original e o montante 
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acumulado da penalidade. Do contrário, a redução, em algumas situações, 

prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor, retirando a utilidade da 

multa. 3. Para se afirmar que a quantia é desproporcional, como pretende 

a parte insurgente, seria necessário o reexame do contexto 

fático-probatório dos autos, providência inadmissível em recurso especial. 

Assim, no ponto, incide o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a 

que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1224880 PE 

2017/0331883-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

23/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2018) 

Quanto a incidência de honorários advocatícios sobre o importe da multa, 

tenho que esta não se confunde com a astreintes, pois possui natureza 

jurídica diferente. Isso porque, a multa funciona como forma de coerção 

judicial para obrigar o réu a uma obrigação de fazer, não fazer ou se 

abster, não formando coisa julgada material, podendo ser modificada para 

mais ou para menos, o que a deixa de fora dos cálculos honorários, 

podendo o advogado receber, como de fato recebeu, honorários no que 

se refere ao montante da condenação a título de danos morais. De outro 

norte, como o impugnante/devedor efetuou o depósito da astreintes no 

prazo de 15 dias – art. 523 do CPC – não incidirá correção monetária, os 

juros de mora e a multa estipulada na fase do cumprimento de sentença. 

Corroborado a isso, trago os seguintes julgados: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ALTERAÇÃO DO VALOR. JUROS 

MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A decisão que fixa multa 

cominatória não está sujeita a preclusão, o que viabiliza a modificação do 

seu valor sempre que se mostrar insuficiente ou, como no caso, 

excessivo. 2. O valor das astreintes deve ser monetariamente corrigido 

desde a data em que fixado ou modificado e, a partir da citação na 

execução respectiva, acrescido de juros legais moratórios como ocorre, 

em geral, com qualquer pagamento em dinheiro. (Acórdão n.895662, 

20150020015896AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4ª TURMA CÍVEL, Data 

de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 06/10/2015. Pág.: 274) 

(grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

ASTREINTES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O 

VALOR DA MULTA. INCIDÊNCIA. 1. São devidos juros de mora e correção 

monetária sobre o valor da multa coercitiva arbitrada para cumprimento de 

obrigação de fazer, porquanto se constitui em dívida líquida que, não 

adimplida no momento exigido, gera para a parte devedora a 

responsabilidade pelos encargos de sua mora, como ocorre com qualquer 

outra obrigação de pagar (art. 407/Código Civil). 2. Agravo parcialmente 

provido. (Acórdão n.751481, 20130020041754AGI, Relator: ANTONINHO 

LOPES 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 

24/01/2014. Pág.: 114) (grifei) Desse modo, acolho a impugnação ao 

cumprimento de sentença e, reduzo a multa cominatória aplicada à parte 

executada ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Destarte, o objetivo 

da presente execução foi alcançado, qual seja, o adimplemento da 

obrigação, conforme dispõe o artigo 794, inciso I, do Código Processual 

Civil. Diante de todo o exposto, julgo extinto o presente feito, com 

resolução do mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Arbitro honorários 

sucumbenciais em favor do impugnante/devedor no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A execução da 

verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º do artigo 98, 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, proceda a 

transferência do valor de R$ 10.000,00 ao credor, devendo ser devolvido 

o saldo remanescente ao impugnante/devedor. P. R. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 24 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003558-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO JOAO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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, 28 de janeiro 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: 1002202-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE BENEDITA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA 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, 28 de janeiro 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013167-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO IRAN GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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, 28 de janeiro 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: 1006748-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

JOSENIR SOUZA DE CAMPOS OAB - 017.605.901-69 (REPRESENTANTE)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-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, 28 de janeiro 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437157 Nr: 5233-33.2016.811.0002

 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: JOÃO EUDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84 conforme cálculo de fls. 171, 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.

 ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408968 Nr: 16086-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

ELECTOLUX ELUZ SERVICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:MT 20.006/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO DA SILVA FERREIRA 

- OAB:32958, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - 

OAB:OAB/SP200.863

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84 conforme cálculo de fls. 117, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 OBS: PAGAMENTO NA FORMA SOLIDARIA

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32093 Nr: 1688-77.2001.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 13.352, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVASIO FERNANDES C. 

FILHO - OAB:SP-124217, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - OAB:OAB-MT 

7832, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 123,68 , totalizando em R$ 123,68, conforme cálculo de fls. 320, 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.

 ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4603 Nr: 849-57.1998.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO MOREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVINO MOREIRA, LAZIR DE AQUINO 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE VIANA DE CARVALHO 

- OAB:10.670, ÍTALO MÁRIO V. DE CARAVLAHO - OAB:3.416-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAELÇO CAVALCANTI 

JUNIOR - OAB:14.954

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISLAINE SILVA 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 849-57.1998.811.0002, Protocolo 

4603, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002114-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-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. 1002114-42.2019.8.11.0002 

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 09h40min, 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 ao autor os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 27 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002627-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES OAB - MT25044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002627-73.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta em desfavor do Estado de Mato 

Grosso-MT, a qual tem como objeto questões relativas à saúde pública, 

cuja competência é da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública 

desta comarca, nos termos da Portaria n. 31/2019/CM, de modo que este 

juízo carece de competência para processar e julgar o presente feito. 

Diante de tal circunstância, considerando a competência absoluta da 

Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública para apreciação e 

julgamento deste feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o 

presente feito, determinando sua remessa à referida vara. Intime-se e 

cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso requer. Várzea Grande/MT, 28 

de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007608-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE AQUINO (AUTOR(A))

ALLAN AQUINO (AUTOR(A))

CARMEM DOS SANTOS AQUINO (AUTOR(A))

ALEXANDRE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-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. 1007608-19.2018.8.11.0002 

AUTOR(A): CARMEM DOS SANTOS AQUINO, ALEXANDRE AQUINO, 

EDILAINE AQUINO, ALLAN AQUINO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANOS MORAIS E 

DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

CARMEM DOS SANTOS AQUINO, ALEXANDRE AQUINO, EDILAINE 

AQUINO e ALLAN AQUINO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Devidamente citada a 

requerida apresentou contestação de id. 16949977 – Pág. 1-14, alegando 

a culpa exclusiva da vítima. Instado a se manifestar o autor apresentou 

impugnação à contestação sob id. 17308207 – Pág. 1-16, posteriormente 

juntou aos autos cópia de sentença declaratória de reconhecimento de 

união estável post mortem sob id. 18260791, id. 18260805 e 18260807. 

Aportou aos autos petitório da requerente pugnando pela conexão deste 

feito com o processo de n. 1002114-42.2019.811.0002, conforme id. 

18483880. A autora requereu por tutela provisória de urgência em caráter 

incidental para determinar o pagamento de alimentos provisórios, posto 

que dependia economicamente do de cujus para subsistência da familiar e 

outras despesas rotineiras do dia-a-dia e atualmente não tem condições 

de retornar e se adequar ao mercado de trabalho (id. 22419169 – Pág. 

1-4). Denota-se que não foram arguidas questões preliminares em sede 

de contestação, as partes são capazes e estão devidamente 

representadas, bem como não vislumbro, neste momento processual, 

nulidades a declarar nem irregularidades para sanar. Passo à análise da 

tutela provisória de urgência de caráter incidental. I. PEDIDO DE 

ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS Primeiramente, cumpre 

registrar que o presente pedido já foi devidamente analisado na decisão 

inicial de id. 15008891- Pág. 1-2, cujo fundamento bem destacou que: “[...] 

é incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos 

na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria no esgotamento 

do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da 

ampla defesa. Destarte, conquanto a parte autora tenha juntado 

documentos que evidenciem a probabilidade do direito, como o Boletim de 

Ocorrência indicando que a provável causa do sinistro foi a descarga 

elétrica, seguida de um incêndio do veículo (id. 14939684), consta no 

laudo pericial emitido pela Politec que a causa do acidente é indeterminada 

(id. 14939710), de modo que, até prova em contrário, não se pode afirmar 

categoricamente que o acidente que vitimou o esposo da requerente 

decorre da negligência da ré. Cumpre que embora a Concessionária de 

Energia Elétrica responda de forma objetiva pelos danos causados em 

decorrência do fornecimento de energia elétrica e por ser delegatária de 
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serviço público, existem elementos que, por sua própria natureza, rompem 

o nexo de causalidade que deve existir entre o ato praticado, lícito ou 

ilícito, e os danos dele decorrente, dentre os quais menciona-se a culpa 

exclusiva da vítima, o caso fortuito e a força maior, os quais deverão ser 

devidamente apurados na fase probatória”. Tem-se que bem resistem as 

razões de tal fundamento, posto que a tese de defesa da requerida é 

justamente a alegação de culpa exclusiva da vítima, a qual para adentrar a 

fazenda com seu caminhão teve que realizar manobra para transpor um 

monte de terra que havia no local e, supostamente, subiu com uma das 

rodas do veículo no referido monte e, em razão disso, houve o contato 

com a rede de energia, tendo a ré alegado que a rede de energia estaria 

instalada dentro da altura regulamentar. Extrai-se do acervo fotográfico 

acostado aos autos a existência de um monte de terra no qual se 

encontram sobre ela as rodas da parte traseira do lado direito do véiculo 

(id. 14939736 – Pág. 6 e 14939754 – Pág. 2), todavia o feito carece de 

provas se tal situação de fato influenciou de forma categórica para o 

acidente em discussão. Ademais, persiste a irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos 

termos do § 3º do art. 300, do CPC, posto que não restou sumariamente 

comprovada a responsabilidade da ré, sendo necessária a produção de 

prova nesse sentido. Sendo assim, ante a ausência dos requisitos 

autorizadores da medida, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

DE CARÁTER INCIDENTAL pretendida. DECLARO SANEADO O FEITO. Fixo 

como ponto controvertido, nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC: 

A comprovação do nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial 

e a responsabilidade imputada à requerida. Denota-se que tanto o autor 

como a requerida pugnaram de forma genérica pela produção de todos os 

meios de provas. 1. INDEFIRO o pedido de prova pericial feito pela parte 

autora, uma vez que foi feito de forma genérica sem indicar qual o tipo da 

perícia pretendida e, tampouco o que se pretende provar, bem assim 

INDEFIRO o pedido de prova pericial da requerida, posto que pretende 

provar dano estético que não é pleiteado neste feito, haja vista que o 

acidente em discussão teve como resultado a morte de Odair Mauro Braz 

Aquino. 2. INDEFIRO o pedido da requerida referente ao depoimento 

pessoal da parte autora, posto que não estavam presentes na data do 

acidente e não poderão trazer grandes detalhes do ocorrido. 3. DEFIRO a 

produção de prova requerida por ambas as partes consistente na oitiva de 

testemunhas. 4. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a autora requer por documentação que se 

encontra em poder da requerida, nos termos do art. 373, III, do CPC, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA para determinar que a 

requerida traga aos autos ORDEM DE SERVIÇO (O.S) referente a 

instalação de poste adjacente à porteira da Fazenda. Prazo 10 dias. 5. 

Finalmente, para a produção da prova oral deferida DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 28 DE ABRIL DE 2020 ÀS 14H00MIN. 6. 

Intime-se as partes para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 

(quinze) dias úteis da intimação desta decisão, sob pena de preclusão 

(art. 357, § 4º, do CPC). 7. A intimação das testemunhas arroladas nos 

autos pelas partes deverá ser providenciada por estas (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 da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (artigo 455, §1º, do CPC). 8. Consigno que, a 

inércia na realização da intimação da testemunha importa desistência de 

sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. 9. Por 

fim, determino que o presente feito seja associado à ação de n. 

1002114-42.2019.811.0002. Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário. Várzea Grande/MT, 27 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002508-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RUFINO (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 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002508-15.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): DANIEL RUFINO REU: 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 por DANIEL RUFINO em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando, em síntese, 

afirma que realizou um parcelamento do valor das faturas referente ao 

ano de 2015, tendo pago três parcelas e uma entrada, bem assim 

posteriormente recebeu uma fatura referente à recuperação de consumo 

referente ao período de 01/2014 a 12/2016 no valor de R$28.165,75, 

todavia afirma que tal valor não condiz com seu consumo, posto que se 

trata de uma residência simples com poucos cômodos. Assevera que, seu 

consumo real equivale à média de R$125,00, conforme suas faturas de 

2011 e aproximadamente R$423,00 no ano de 2013, bem assim informa 

que se encontra inadimplente com 15 parcelas do contrato de n. 0223303. 

Sendo assim, pugna que seja retificado o débito referente à recuperação 

de consumo e que sejam inclusas as parcelas supracitadas, bem assim 

oferta a título de parcelamento o valor de R$100,00 mensais. Em sede de 

tutela antecipada de urgência, requer que a requerida se restabeleça os 

serviços de fornecimento de energia elétrica da UC n. 6/239303-1 das 

cobranças abusivas das faturas de R$28.168,18 com vencimento em 

13.04.2017, referente a recuperação de consumo do período de 01/2014 

até 12/2016, bem como seja determinado que a requerida retire o nome do 

requerente do rol de mau pagadores. Em caso de indeferimento da tutela 

de urgência requer pela autorização para fazer o pagamento por depósito 

judicial no valor de “R$100,00 (duzentos reais)” sic* a ser descontado no 

montante do débito referente a recuperação de consumo e as 15 parcelas 

do contrato n. 0239303, a fim de regularizar o fornecimento dos serviços 

essenciais. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito, 

retificação da recuperação de consumo para medida de consumo de 

R$252,19 e que sejam inclusas as 15 parcelas no montante do débito, que 

a ré seja condenada a indenizá-lo pelos danos morais ocasionados. Ao 

final, requer pela prioridade por se tratar de pessoa idosa, pela justiça 

gratuita, inversão do ônus da prova e informa o desinteresse na 

realização de audiência de conciliação. Juntou documentos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias 

restou unificado na parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 

311), consolidando-se sob a insigne da tutela provisória de urgência e de 

evidência, sendo esta primeira fundada no perigo da demora e 

probabilidade do direito (artigo 300, CPC), e a segunda será analisada 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo (artigo 311, CPC). No presente caso, verifica-se 

que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido 

de tutela de urgência antecipada, todavia em análise da exordial e 

documentos trazidos pela autora, entendo que o pleito liminar não merece 

prosperar. O requerente afirma que está inadimplente com as faturas de 

recuperação de consumo com vencimento em 13.04.2017 e com 15 

parcelas referente à contrato n. 0239303, logo, o que verifico é a 

ausência da probabilidade do direito, posto que uma as faturas venceram 

em 2015, 2016 e 2017, respectivamente, bem assim se faz completamente 

temerário assumir que como média de consumo do autor as faturas 

referentes à 2011, 2012 e 2013, posto que os valores referente às estas 

datas se encontram defasados (id. 28455634, 28455621 e 28455617). 

Ademais, não foi demonstrado nos autos em que data se deu o corte 

energia, tampouco que o autor está adimplente com as faturas atuais 

(2019 e 2020), inexistindo o perigo da demora, uma vez que as faturas 

que se pretende discutir estão vencidas há mais de 03 anos e, ao que 

tudo indica, o imóvel se encontra com o fornecimento de energia elétrica 

há um bom tempo. Pois bem. O Poder Judiciário não pode chancelar o 

consumo de energia elétrica presente e futuro, sob a mera alegação da 

essencialidade de tal serviço, posto que a inadimplência autoriza a 

suspensão do serviço e negativação de dados do devedor. Outrossim, 

entendo que não merece acolhimento o pedido de depósito judicial de 

R$100,00 (cem reais) mensais, uma vez que o débito já vem se arrastando 

por longos anos e não seria plausível conceder tal benefício ao autor que 

se mostrou negligente com o cumprimento do compromisso firmado com a 

ré quanto ao parcelamento concedido, o qual possui parcelas em valor 

muito próximo à este e mesmo assim foram inadimplidos pelo autor. Ante o 

exposto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos 

do artigo 300, do CPC. Em que pese a manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, designo audiência de 

conciliação que designo para o 07 de maio de 2020, às 14h00min 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 
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NCPC). Cite-se/intime-se a requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe 

a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). 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). Por fim, DEFIRO a 

JUSTIÇA GRATUITA e, ante a relação de consumo inconteste, defiro a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Por fim, 

considerando que a parte autora possui idade superior a 60 (sessenta) 

anos, o art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) lhe assegura a 

prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução 

dos atos e diligências judiciais. Dessa forma, procedam-se as devidas 

anotações nos registros dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 28 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002123-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL AUTOR(A): MARLEI LUIZ DA SILVA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, proposta 

por MARLEI LUIZ DA SILVA, contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos já qualificados nos autos em epígrafe, pelos fatos e 

fundamentos constantes na exordial. Relata a inicial que, em 17 de 

novembro de 2016, sofreu um acidente de trânsito, vindo a causar-lhe 

fratura no antebraço, luxação no cotovelo e demais fraturas. Assim, 

pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento da indenização 

devidamente atualizada desde a propositura da ação, no de valor de R$ 

13.500,00. A inicial foi recebida, concedido o beneficio de justiça gratuita e 

designando audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (id. 8730482). Não se obteve êxito na realização de 

acordo, sendo o autor submetido à avaliação médica. Tendo este pleiteado 

pela juntada da avaliação (id. 10093489). No seguimento a requerida 

apresentou a contestação (id. 10108445) e a parte requerente a 

impugnação à contestação (id. 10564922). O feito foi saneado (id. 

18656960), deferindo-se a juntada da avaliação médica. A requerida 

juntou a avaliação médica e manifestou-se sobre esta (id. 18999493). Em 

seguida a parte autora manifestou-se sobre a avalição médica (id. 

20807397). Vieram os autos conclusos. É o relatório Fundamento e Decido 

Do julgamento antecipado da lide. Verifica-se que, as partes não têm 

interesse na produção de novas provas, a prova é exclusivamente 

documental e pericial, de forma que o feito se encontra satisfatoriamente 

instruído. Atento ao artigo 1º, inciso II, do Provimento 26/2008 – 

Corregedoria Geral da Justiça, cujo teor prevê a prioridade na tramitação 

de ações em que figure como parte pessoa portadora de debilidade 

profissional decorrente de acidente de trânsito, passo ao julgamento 

antecipado da presente ação pelos fundamentos que seguem. 

Considerando que o feito já fora saneado, procedo com a análise do 

mérito. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos acostados à 

inicial comprovam a ocorrência do sinistro e estão em conformidade com o 

disposto no artigo 5º da Lei n. 9.194/74. De outro norte, embora não tenha 

sido realizada perícia formal a avaliação médica a supre perfeitamente, 

pois elaborada por médicos peritos e respondem de forma clara e 

conclusiva às questões necessárias à solução da lide, tanto assim que as 

partes manifestaram concordância com esta. Referida avaliação médica 

indicou a existência de dano anatômico e/ou funcional definitivo no 

membro superior esquerdo de 50%, assim a lesão apresentada é parcial 

incompleta. Segundo o art. 3º, inciso II, da Lei n. 6194/74, “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente.”. Para aferir o quantum devido, destaca-se que a situação se 

amolda ao parágrafo 1º, inciso I, do artigo em comento, com a seguinte 

redação: “§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura”. Acerca da 

questão o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 474: “A 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. No 

caso em questão, como visto, a invalidez imposta à autora por força do 

acidente sofrido, ainda que permanente, não é total, mas parcial. Assim, o 

pedido de pagamento de indenização pelo teto veiculado na exordial não 

procede. Destarte, a autora faz jus ao recebimento da indenização pelo 

seguro obrigatório decorrente de lesão permanente de um dos membros 

superiores, mas da seguinte forma: 50% dos 70% da importância 

segurada para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores (R$ 9.450,00), ou seja, R$4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais). 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$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) a 

autora, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de 

acidente com veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro 

obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete a 

atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 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$1.000,00 (um mil reais), com fulcro no 

artigo 85, §8º, 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. Várzea Grande, 27 de janeiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012869-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES OAB - MG157314 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NILDAMIR DA SILVA (REU)

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012869-28.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR REU: ANTONIO 

NILDAMIR DA SILVA Vistos, Considerando que a certidão de id. 27313757 

de lavra do Sr. Oficial de Justiça não informa qual o endereço que ele 

percorreu para tentar citar a parte requerida, bem como considerando que 

o mandado de id. 26379807 constou endereço que já foi diligenciado nos 

autos ao invés de constar o endereço situado na Comarca de Cuiabá (Rua 

São Benedito, nº 519, Bairro Lixeira), tenho que resta prejudicada a 

audiência de conciliação designada nos autos, pelo que a cancelo. No 

impulso do processo, entendo prematura a realização de citação por edital 

requerida no id. 28200093, pois ainda não foram esgotados todos os 

endereços da parte requerida. Assim, determino primeiramente que o Sr. 

Oficial de Justiça que lavrou a certidão de id. 27313757 informe qual o 

endereço que percorreu, no prazo impreterível de 05 dias. Sem prejuízo do 

acima determinado, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

06/04/2020, às 14 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade. 

Expeça-se mandado visando à citação da parte requerida na Rua São 

Benedito, nº 519, Bairro Lixeira, em Cuiabá. Com a informação do Sr. 

Oficial de Justiça, expeça-se mandado de citação no endereço faltante. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015395-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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))

 

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.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002488-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVONE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES ZACARKIM BARAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002488-29.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA EVONE DA SILVA REU: MERCEDES ZACARKIM BARAO Vistos. 

Compulsando os autos verifico que as partes na audiência de instrução e 

julgamento celebraram acordo no qual a requerente se comprometeu a 

realizar a devolução do imóvel descrito nos autos para a requerida, no 

prazo de 06 (seis) meses a contar de 25/06/2019, sob pena de despejo 

(id. 22097883). No id. 28161402 aportou aos autos pedido da parte autora 

requerendo a concessão de 30 (trinta) dias de prazo a contar de 

25/01/2020, para que possa realizar a entrega da casa descrita nos autos 

a requerida, bem como se comprometeu a realizar o pagamento a título de 

aluguel no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o argumento de que a 

reforma da casa que pretende se mudar sofreu atrasos em virtude dos 

finais de semana e datas festivas do final do ano, bem como alega possuir 

filhos menores, motivo pelo qual pugna pela dilação de prazo. A requerida 

por sua vez manifestou no id. 28410774 pelo indeferimento do pedido. Pois 

bem, considerando que a parte requerida manifestou discordância com o 

pedido de dilação de prazo e aliado a fato de que o acordo celebrado 

entre as partes encontra-se vigente, não há como acolher o pedido da 

requerida. Ademais, a meu ver, as justificativas trazidas pela requerente 

não lhe permite promover a dilação do prazo acordado entre as partes, 

pois os acontecimentos relacionados com o atraso da obra em virtude dos 

finais de semana e festividades de fim de ano deveriam ter sido levados 

em consideração no momento do ajuste do prazo estipulado para 

desocupação, bem como o fato de possuir dependentes menores. 

Soma-se a isso o fato que de o prazo de 06 (seis) meses é um prazo mais 

que razoável para que a requerente tenha se preparado para cumprir a 

obrigação assumida no pacto. Dessa forma, indefiro o pedido de id. 

22097883 e considerando que a requerente não realizou a entrega do 

imóvel expeça-se mandado de despejo, visando à desocupação imediata 

do imóvel. Ainda, ressalto que o referido mandado deverá ser cumprindo 

pelo Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006250-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

STS - Sociedade de Terceirização de Serviços LTDA (DENUNCIAÇÃO À 

LIDE)

ANTONIO FERREIRA DESTRO OAB - MT6390-O (ADVOGADO(A))

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT9036-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006250-53.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

CARLOS ROBERTO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Considerando que já foi realizada a prova pericial e 

com vistas ao prosseguimento do feito designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17/03/2020, às 17:00 horas, oportunidade em que 

serão ouvidas as testemunhas, as quais deverão ser arroladas pelas 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias (§4º, art. 357, CPC). Desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever 

de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020927-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CRISTIANO MALTEZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020927-20.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

WILSON CRISTIANO MALTEZO RÉU: ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI 

- ME Vistos, Considerando-se que se encontram presentes os requisitos 

do art. 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. A despeito 

da manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 11/03/2020 às 16h a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes específicos para negociar e transigir, bem assim acompanhadas 

de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer 

contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência de 

conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso 

I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que 

for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham 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. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000572-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO AUGUSTO MELLER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDO SALUSTIANO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000572-52.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALBINO AUGUSTO MELLER RÉU: VANDO SALUSTIANO Vistos, 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, DEFIRO a 

prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do 

Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. A despeito 

da manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 11/03/2020 às 16h30 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Intime-se a parte autora pessoalmente, uma vez que representada 

pela Defensoria Pública. 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 específicos para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, 

no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham 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. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 1.775. Terão 

prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos 

judiciais: I – em que figure como parte ou interessado pessoa com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos (...)”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010061-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARTINS MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA OAB - MT14272-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo (retro), 

requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004055-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN PALMEIRAS BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLEYTON INACIO GONCALVES (TESTEMUNHA)

MICHAEL FERREIRA BERBEL (TESTEMUNHA)

BRUNO AURELIO DE FREITAS (TESTEMUNHA)

RITA CAROLINA DE SOUTO DE FREITAS (TESTEMUNHA)

INVESTIGADOR WILLIAN (TESTEMUNHA)

INVESTIGADOR RUBENS (TESTEMUNHA)

EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL (TESTEMUNHA)

WEILLER PRADO SIQUEIRA (TESTEMUNHA)

JUSSARA APARECIDA PIANA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004055-95.2017.8.11.0002. Vistos, De 

entrada, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/03/2020 às 15h30. Diante da certidão de id. 26139599, determino sejam 

reiterados os ofícios para requisição das testemunhas Cleyton Inácio 

Gonçalves e Michael Ferreira Berberl. Na mesma oportunidade, intimem-se 

as referidas testemunhas acerca da nova data designada para realização 

da audiência de instrução e julgamento. Ficam as partes intimadas por 

meio de seus advogados. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1007157-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI GODOY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES NAVARRETE HERNANDES (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007157-57.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

SIMONI GODOY REU: ULISSES NAVARRETE HERNANDES Vistos, Indefiro 

a citação por hora certa (Id. 26016694), por entender que não foram 

preenchidos os requisitos do artigo 252 do CPC, uma vez que a citação 

por hora certa está condicionada a suspeita de ocultação pelo oficial de 

justiça. Logo incumbe ao meirinho, suspeitando de ocultação, realizar a 

citação por hora certa. Ademais, não há nos autos qualquer informação 

de que o requerido esteja se ocultando com a intenção de frustrar o ato 

citatório, uma vez que só foi tentada sua citação em dos seus endereços 

profissionais, no qual foi informado que este somente comparece ao local 

esporadicamente (Id. 26004640, 22684796). Posto isso, determino seja 

renovado o ato por meio de mandado de citação, a ser cumprido via carta 

precatória na comarca de Tangará da Serra/MT (id. 21568123), 

salientando ao Sr. Oficial de Justiça que havendo suspeita de ocultação 

do requerido deverá adotar as providências necessárias para o 

cumprimento do art. 252 do CPC, com os benefícios do art. 212, §2º do 

CPC. Pois bem, diante da necessidade de nova tentativa de citação da 

parte requerida, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

01/04/2020, 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. Intime-se a parte autora pessoalmente, 

uma vez que representada pela Defensoria Pública. Cumpra-se conforme 

decisão de Id. 21637557. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011915-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI LUIZ BORGES 31815162104 (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011915-79.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME REU: 

RUI LUIZ BORGES 31815162104 Vistos, Designada audiência de 

conciliação esta restou prejudicada, diante da não citação do requerido, 

consoante Id. 26246486, tendo a parte autora se manifestado no Id. 

26236875, requerendo a nova tentativa de citação do requerido via carta 

precatória. Pois bem, considerando o acima consignado, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 01/04/2020, às 14h30 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida conforme pugnado no id. 

26236875. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013074-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSA APARECIDA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013074-57.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARILSA APARECIDA DE SOUZA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos, 

Designada audiência de conciliação esta restou prejudicada, diante da não 

citação do requerido, consoante Id. 26469703, tendo a parte autora se 

manifestado no Id. 26225527, requerendo a nova tentativa de citação do 

requerido. Pois bem, considerando o acima consignado, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 11/03/2020, às 17h00 a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida conforme pugnado no id. 

26225527. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006531-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA PENTECOSTAL JESUS E A VIDA ETERNA MINISTERIO DE VARZEA 

GRANDE (AUTOR(A))

ANA ELIZETH FERNANDES LEITE DO NASCIMENTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ARARIPE DE ABREU LIMA (REU)

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS (REU)

DELEON DE MORAES SANTOS (REU)

GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006531-38.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANA ELIZETH FERNANDES LEITE DO NASCIMENTO MARTINS, IGREJA 

PENTECOSTAL JESUS E A VIDA ETERNA MINISTERIO DE VARZEA 

GRANDE REU: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO FERREIRA, DELEON DE MORAES 

SANTOS, MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS, RODRIGO ARARIPE 

DE ABREU LIMA Vistos, Designada audiência de conciliação esta restou 

prejudicada, diante da não citação dos requeridos, consoante Id. 

26865501, tendo a parte autora se manifestado no Id. 26624407, 

requerendo a nova tentativa de citação dos requeridos. Pois bem, 

considerando o acima consignado, redesigno a audiência de conciliação 

para o dia 16/03/2020, 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. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a 

parte requerida conforme pugnado no id. 26624407. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000911-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN DAIANE QUEIROZ LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000911-11.2020.8.11.0002. AUTOR: KARIN 

DAIANE QUEIROZ LEITE REU: CAIXA SEGURADORA 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 
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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 16/03/2020, às 

15h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000911-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN DAIANE QUEIROZ LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000911-11.2020.8.11.0002. AUTOR: KARIN 

DAIANE QUEIROZ LEITE REU: CAIXA SEGURADORA 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 16/03/2020, às 

15h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017924-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DE FRANCA BENTO (AUTOR(A))

FLAVIA SOUZA DO NASCIMENTO BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO OAB - MT7180-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1017924-57.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

FLAVIA SOUZA DO NASCIMENTO BENTO, RODRIGO RODRIGUES DE 

FRANCA BENTO REU: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - 

VARZEA GRANDE - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

Vistos, Cuida-se de embargos de declaração propostos por Flávia Souza 

do Nascimento Bento e Rodrigo Rodrigues de França Bento (id. 27261642) 

alegando, em síntese, que há omissão na decisão que apreciou os 

pedidos liminares, na medida em que deixou-se de pronunciar sobre os 

pedidos de pagamento do valor do condomínio e despesas com mudança. 

Pois bem, conheço dos embargos interpostos tendo em vista da 

pertinência dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame 

(CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não vislumbro qualquer vício no 

conteúdo da decisão objurgada que possa configurar omissão, 

obscuridade ou contradição. Isso porque consta que o pedido de 

pagamento de despesas com mudança foi indeferido, no seguinte trecho: 

De outro lado, indefiro o pedido visando que as requeridas arquem com as 

despesas de mudança, uma vez que não foi apresentado nenhum 

orçamento demonstrando os valores pugnados para o fim almejado. Já 

quanto ao pedido de pagamento da taxa condominial, esta restou 

consignada na decisão, consoante se observa no seguinte trecho: Assim 

sendo, os autores apresentaram contrato de locação de imóvel similar ao 

de sua propriedade no id. 26836334, no qual foi consignado o valor de R$ 

1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de locação, incluso 

condomínio e IPTU, que reputo válido para o pagamento dos alugueis aos 

autores. O valor de R$ 1.850,00 deferido na decisão liminar está em 

consonância com contrato de locação apresentando pelos próprios 

embargantes. Tem-se, assim, que não houve qualquer omissão deste juízo 

quanto ao valor da taxa condominial. Posto isso, em meu entender, na 

decisão objurgada, não há omissão, obscuridade ou contradição, motivo 

pelo qual, com fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil/2015, rejeito os presentes embargos de declaração, mantendo a 

decisão atacada tal como está lançada. Outrossim, considerando a data 

próxima da audiência designada nos autos, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 01/04/2020, às 15h30min, consignando as 

advertências da decisão de id. 27150270. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004249-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE SAMANTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(REQUERIDO)

PEDRO CARLOS FRANCESCHINI (REQUERIDO)

VITOR FELIPE RUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004249-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

EMANUELLE SAMANTA RODRIGUES REQUERIDO: VITOR FELIPE RUIZ, 

PEDRO CARLOS FRANCESCHINI, UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP 

DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA Vistos, Considerando que o requerido 

Vitor Felipe Ruiz não foi citado com antecedência mínima da data da 

audiência de conciliação designada nos autos, acolho o pedido constante 

no id. 26632143 e, por conseguinte, designo audiência de conciliação para 

o dia 16/03/2020, às 16 horas. Outrossim, considerando que todas as 

partes já se encontram representadas por advogados, ficam elas 

intimadas da solenidade acima por meio de seus patronos. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003845-73.2019.8.11.0002

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:

SIDNEI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SANDRA MARIA GUSMAO SOARES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003845-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA REQUERIDO: SIDNEI DE 

OLIVEIRA, SANDRA MARIA GUSMAO SOARES OLIVEIRA Vistos. 

Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não 

citação da parte requerida, tendo a parte autora pugnado pela nova 

tentativa de citação da parte requerida nos endereços indicados no Id. 

27921387. Pois bem, diante da não citação da parte requerida, redesigno o 

ato para o dia 01/04/2020, às 16:00 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade. Cite-se a parte requerida, por mandado, nos endereços 

informado no Id. 27921387. Ainda, ressalto que o mandado a ser expedido 

poderá ser cumprido após as 19:30 horas e nos finais de semana com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015566-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAYNE ALCANTARA RAMOS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015566-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RUBI REQUERIDO: FAYNE ALCANTARA RAMOS DE LIMA 

Vistos, Compulsando os autos verifico que foi designada audiência de 

conciliação para o dia 27/01/2020, porém a parte requerida não foi citada, 

conforme se observa do aviso da certidão de id. 26679048. Dessa forma, 

considerando que não haverá tempo hábil para o cumprimento de uma 

nova tentativa de citação da requerida cancelo a audiência designada nos 

autos e redesigno o ato para o dia 22/04/2020, às 14:00h a ser realizada 

por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida nos endereços indicados 

pela parte autora no id. 27206723. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018759-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE LOURDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAISSON ANDREI MARCANTE (REU)

SILVIO JOSE BENITTEZ DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018759-45.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIZE LOURDES DE OLIVEIRA REU: DAISSON ANDREI MARCANTE, 

SILVIO JOSE BENITTEZ DA SILVA Vistos, Acolho a emenda da inicial, a fim 

de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade 

da justiça. Anote-se. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18/03/2020, 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, pelo correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014519-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUNTECH SUPPLIES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS E 

ESPORTIVOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI JOAQUIM GONCALVES JUNIOR OAB - SP332403 (ADVOGADO(A))

BRUNNO ARAUJO RODRIGUES OAB - SP338109 (ADVOGADO(A))

FLAVIA DE AZEVEDO BATISTA OAB - SP331353 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRSON EDUARDO DA SILVA 08628653104 (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014519-13.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

SUNTECH SUPPLIES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS E 

ESPORTIVOS LTDA. REU: AIRSON EDUARDO DA SILVA 08628653104 

Vistos, 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 para o dia 

18/03/2020, às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, pelo correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016976-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR FERREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

DAILVA MARQUES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016976-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

DAILVA MARQUES DE MAGALHAES, LUZIMAR FERREIRA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos, 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova 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 18/03/2020, às 

15h00 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 
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poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016716-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILSON ROCHA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016716-38.2019.8.11.0002. Vistos, Acolho 

a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Assim, retifiquem-se os assentos de registro do sistema, fazendo constar 

Espólio de Renilson Rocha Pinto representado por Valdirene Rodrigues 

Rocha, Isabella Valentina Rodrigues Rocha, Marcos Miguel Gonçalves 

Pinto e Joana Cristina Gonçalves Pinto, no polo ativo da presente 

demanda. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 18/03/2020, às 17h00 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, pelo 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Ciência ao Ministério 

Público para os fins do art. 178, II do CPC. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001808-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FELIX PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001808-39.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCIANA FELIX PEREIRA REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que as cobranças recebidas são devidas ou 

não. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar 

tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão 

pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. A 

despeito da manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento 

ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

23/03/2020 às 14h00h 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. 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 específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham 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. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017139-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Processo: 1017139-95.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

BRUNA CRISTINA DOS SANTOS REU: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA 

LTDA, GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, 

Compulsando os autos verifico que foi designada audiência de conciliação 

para o dia 31/01/2020, porém a parte requerida CIC - CENTRAL DE 

IMOVEIS CUIABA LTDA. não foi citada, conforme se observa do aviso da 

certidão de id. 27927957, ao passo que a parte requereu a expedição de 

carta precatória visando à citação da segunda requerida no endereço 

indicado no id. 28258341. Dessa forma, considerando que não haverá 

tempo hábil para o cumprimento de uma nova tentativa de citação da 

requerida CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA cancelo a audiência 

designada nos autos e redesigno o ato para o dia 23/03/2020, às 15:30h a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Considerando que a empresa 

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME já foi 

devidamente citada determino a sua intimação pessoal para o 

comparecimento no ato acima descrito. Cite-se a requerida CIC - CENTRAL 

DE IMOVEIS CUIABA LTDA. no endereço indicado pela parte autora no id. 

28258341. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008151-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR DANIEL DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008151-22.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: JOACIR DANIEL DA 

SILVA Vistos. Designada audiência de conciliação, esta restou 

prejudicada diante da não citação da parte requerida, tendo a parte autora 

pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida no endereço de 

Id. 26354207. Pois bem, diante da não citação da parte, redesigno o ato 

para o dia 23/03/2020, às 16:00 horas a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora 

intimada por meio da presente para comparecimento à respectiva 

solenidade. Cite-se a parte requerida, via mandado, no endereço 

informado no Id. 26354207. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000017-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCR SERVICOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIMITRY KIRSTEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000017-74.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

ARGO SEGUROS BRASIL S.A. REQUERIDO: CCR SERVICOS E SOLUCOES 

ELETRICAS LTDA - EPP, DIMITRY KIRSTEN Vistos, Considerando que a 

testemunha Carlos José de Mello encontra-se domiciliado na Comarca de 

Cuiabá, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

24/03/2020, às 14 horas. À vista que a testemunha se trata de polícia 

rodoviário federal, expeça-se mandado de intimação e requisite sua 

apresentação ao seu chefe de repartição (art. 455, § 4º, III, CPC). Ficam 

as partes intimadas da solenidade por meio de seus procuradores 

constituído nos autos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017957-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEMAC SA GRUPOS GERADORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE SOUSA SILVA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1017957-47.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

STEMAC SA GRUPOS GERADORES REU: RONALDO DE SOUSA SILVA - 

ME Vistos, Diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/03/2020, às 14h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002488-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVONE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES ZACARKIM BARAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002488-29.2017.8.11.0002. AUTOR: 

MARIA EVONE DA SILVA RÉU: MERCEDES ZACARKIM BARAO Vistos 

etc., Compulsando os autos, observo que a parte autora aportou petição 

aos autos no Id. 13936954, aduzindo que em 11/08/2017 requereu a 

habilitação de nova procuradora nos autos, a qual colacionou 

substabelecimento sem reserva no Id. 93899669, contudo, desde a 

referida data os atos processuais realizaram-se independentemente de 

sua intimação, motivo pelo qual requer a decretação de nulidade de todos 

os atos processuais a partir de 11/08/2017. Pois bem, analisando os 

fundamentos deduzidos pela requerida, bem como os autos verifico que 
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realmente a parte autora pugnou pela substituição de seu patrono no Id. 

9389660, colacionando substabelecimento sem reservas no Id. 9389669, 

em 11/08/2017, no entanto, não houve qualquer alteração na 

representação perante o Sistema PJe, de modo que as intimações 

continuaram a ser encaminhadas à advogada anterior. Deste modo, 

impõe-se sejam tornados sem efeito os atos processuais praticados após 

a substituição processual, com fundamento no art. 283 do CPC, 

aproveitando-se os atos que não resultem prejuízo à defesa de qualquer 

parte. Posto isso, chamo o feito à ordem e, inicialmente, determino seja a 

advogada Elenita Egina de Assunção Carvalho cadastrada nos autos, a 

fim de receber todas as intimações processuais, como representante da 

parte autora. Outrossim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

18/09/2018 às 15h30. Intimem-se as partes por meio de seus advogados 

constituídos nos autos. Por fim, visando o aproveitamento dos atos 

processuais, mantenho a decisão de Id. 12936805, pelo que concedo 

novo prazo e determino venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder 

ao recolhimento das custas processuais da presente demanda, sob pena 

de extinção. Intimem-se. Luis Otavio Pereira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006456-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDA COSTA PIRES CORTES OAB - GO21776 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO OAB - MT9906-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes acerca da audiência designada 

para oitiva da testemunha Creuziane Lopes Soares Amaral Silva, cujo ato 

se dará no dia 17/02/2020, às 10h45, no Fórum da Comarca de Goiânia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017775-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE PAULA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI OAB - MT27357/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1017775-61.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARINALVA DE PAULA MOREIRA REU: ORLEANS 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos, Compulsando os autos 

verifico que foi designada audiência de conciliação para o dia 17/02/2020, 

porém a parte requerida não foi citada, conforme se observa nos ids. 

27929314 e 27949618, ao passo que a parte requerente pugnou por nova 

tentativa de citação das requeridas (id. 28396284). Dessa forma, 

considerando que não haverá tempo hábil para o cumprimento de uma 

nova tentativa de citação das requeridas cancelo a audiência designada 

nos autos e redesigno o ato para o dia 30/03/2020, às 15:00h a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Expeça-se mandado visando a 

citação da requerida ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA no endereço 

descrito nos autos, bem como expeça-se carta de citação visando a 

citação da requerida CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, observando o endereço descrito 

no id. 28396284. Por fim, ressalto que o mandado e a carta de citação 

deverão ser instruídos com cópia da decisão proferida pelo egrégio 

Tribunal de Justiça de id. 28476307. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012224-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDY TEIXEIRA MARSELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REQUERIDO)

AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

ID 23537604, requerendo o que entender de direito. CASO a parte 

requerente não possua os benefícios da gratuidade judiciária e, em 

havendo pedido para nova expedição de mandado, deverá, no mesmo 

prazo, comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001034-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMPHOSCOND, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS, MOTEIS, 

POUSADAS, HOSPEDARIAS, DORMITORIOS, KIT NETS, APARTS. HOTEL, 

BUFFET, CHOPERIAS, DRIVIN- (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem a respeito da proposta apresentada pelo perito, (ID 

28261974) e, em caso de concordância, venha a parte requerida efetuar o 

depósito do valor integral, nos termos da decisão de ID: 26254820.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 431832 Nr: 2036-70.2016.811.0002

 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: CLARINDO DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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

 Autos Cód. 431832

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais promovida por Clarindo dias de Moura em desfavor de 

NET Serviços de Comunicação S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença, a requerida compareceu nos 

autos e realizou o depósito da quantia de R$ 2.992,74 (fls. 97), relativo à 

condenação imposta na sentença.

Em seguida a parte autora manifestou concodarncia com o valor e 

requereu a expedição de alvará em conta indicada pelo patrono da autora 

(fl. 100)

Em virtude de divergência das assinaturas existentes na procuração e 

identidade do autor foi determinada a sua intimação pessoal para ratificar 

os documentos de fls. 22/23, porém este não foi localizado, conforme teor 

da certidão de fl. 104.

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 
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imposta nos autos, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa às fls. 97.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocadas nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Deixo de determinar a expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor depositado em juízo pela requerida, tendo e vista a 

divergência constante nas assinaturas carteira de identidade do autor e 

na procuração juntada nos autos (fls. 22/23), sendo que o valor poderá 

ser liberado em favor da parte autora desde que ela se apresente 

pessoalmente junto a Secretaria deste juízo portando seus documentos.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 431833 Nr: 2037-55.2016.811.0002

 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: CLARINDO DIAS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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

 Autos Cód. 431833

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais promovida por Clarindo dias de Moura em desfavor de 

NET Serviços de Comunicação S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença, a requerida compareceu nos 

autos e realizou o depósito da quantia de R$ 3.473,69 (fls. 180), relativo à 

condenação imposta na sentença.

Em seguida a parte autora foi intimada para manifestar a respeito do 

depósito, valendo o seu silêncio como concordância tácita, porém 

manteve-se inerte, conforme se observa do teor da certidão de fl. 185.

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta nos autos, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa às fls. 

180.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocadas nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Deixo de determinar a expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor depositado em juízo pela requerida, tendo e vista a 

divergência constante nas assinaturas carteira de identidade do autor e 

na procuração juntada nos autos (fls. 22/23), sendo que o valor poderá 

ser liberado em favor da parte autora desde que ela se apresente 

pessoalmente junto a Secretaria deste juízo portando seus documentos.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326695 Nr: 23022-50.2013.811.0002

 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: CARMINOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY LEITE LIMA - 

OAB:3550/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321531 Nr: 17938-68.2013.811.0002

 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: JOSIANA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT 6.197

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432844 Nr: 2683-65.2016.811.0002

 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: BENTO GONÇALVES DE ALMEIDA, ARACY 

GONÇALVES DE ALMEIDA, JACY GONÇALVES DA SILVA, JURACY 

GONÇALVES DE ALMEIDA, LUIZ GONÇALO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO MAURO DE ALMEIDA, MARIA JUSTINA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8938, DOLORES MARIA ALVES DE MOURA - OAB:MT 5.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384/MT

 Código n. 432844

Vistos,

No impulso do processo, determino venham as partes aportar o rol de 

testemunhas aos autos no prazo comum de 15 (quinze), a contar da 

publicação da presente (§4º, art. 357, CPC).

Outrossim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17/03/2020, às 14h, almejando esclarecer os pontos controvertidos 

fixados nas alíneas “c” a “f” do despacho saneador.

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-lhes, 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, considerando que as partes possuem advogados constituídos 

nos autos, ficam elas intimadas por meio de seus procuradores acerca da 

solenidade acima designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435528 Nr: 4352-56.2016.811.0002

 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: MARIA JUSTINA DE OLIVEIRA, GONÇALO MARQUES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA - 
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OAB:19839/O, ELIESER DA SILVA - OAB:MT-6384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938

 Código n. 435528

Vistos,

No impulso do processo, determino venham as partes aportar o rol de 

testemunhas aos autos no prazo comum de 15 (quinze), a contar da 

publicação da presente (§4º, art. 357, CPC).

Outrossim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17/03/2020, às 15h30min, almejando esclarecer os pontos controvertidos 

fixados no despacho saneador.

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-lhes, 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, considerando que as partes possuem advogados constituídos 

nos autos, ficam elas intimadas por meio de seus procuradores acerca da 

solenidade acima designada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274945 Nr: 17974-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIAME - DESIGNER 

VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992/ O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 11/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO a restituí-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do 

autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276068 Nr: 19458-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIAME - DESIGNER 

VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992/ O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO 

- OAB:17.992-MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 11/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO a restituí-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do 

autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 438904 Nr: 6225-91.2016.811.0002

 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: MARICE MARGARET GURGACZ, ASSIS GURGACZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO MERLO, JOEL MERLO, NILDO 

AUGUSTO UMLAUF-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:MT 3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804, Edson Luiz Perin OAB/ MT 8804 - OAB:8804 MT, JAYME 

DA SILVA NEVES NETO - OAB:11484/MS, MARCELO ANTONIO 

BALDUINO - OAB:9574/MS

 Autos n.º 438904

Vistos,

Em atenção a petição de fl. 324, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Garuva/SC visando a oitiva da testemunha arrolada pelo requerido Selvino 

Merlo.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designada nos autos para 

oitiva da testemunha arrolada pelo requerido Joel Merlo (fl. 323).

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 422682 Nr: 23392-58.2015.811.0002

 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 JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENO LEITE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Código n. 422682

Vistos,

De entrada, homologo o laudo pericial para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos.

No impulso do processo, determino venham as partes aportar o rol de 

testemunhas aos autos no prazo comum de 15 (quinze), a contar da 

publicação da presente (§4º, art. 357, CPC).

Outrossim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/03/2020, às 17 horas.

Desde já fica o advogado da parte autora cientificado de que cabe a ele o 

dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, 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, considerando que a parte autora possui advogado constituído 

nos autos, fica ela intimada por meio de seu procurador acerca da 

solenidade acima designada.

Intime-se a Defensoria Pública. Com o aporte de eventual rol de 

testemunhas indicado pela Defensoria Pública expeça-se mandado de 

intimação.

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 338713 Nr: 6882-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 
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- OAB:MT 17.992/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON APARECIDO DE 

SOUZA ALMEIDA - OAB:12937/MT, IZONILDE PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B, Rosimeire Lucia Francolino da Costa - OAB:17.675

 Autos n.º 338713

Vistos,

A parte executada peticionou à fl. 187 pugnando pela designação de 

audiência de conciliação.

Com efeito, é imperioso consignar que o Novel Código de Processo Civil 

privilegia a autocomposição, propondo às partes envolvidas na lide a 

estimulação à solução consensual dos conflitos (art. 3º, § 3º e art. 4º, 

ambos do CPC).

Assim, considerando que a composição amigável pode ser salutar ao 

presente caso, mormente à vista do extenso lapso temporal em que se 

arrastam todas as ações envolvendo o contrato de locação firmado entre 

as partes, acolho o pedido de fls. 187 e, por conseguinte, designo 

audiência de conciliação para o dia 05/03/2020, às 14 horas, com alicerce 

no art. 139, V, do CPC, ficando as partes e seus procuradores intimados 

da solenidade por meio da presente decisão.

Na hipótese de não se obter a composição, determino que os autos 

permaneçam conclusos para análise do pedido de fls. 188/191 e das 

demais demandas em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447139 Nr: 10514-67.2016.811.0002

 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: ELOIZA RUFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, CONTINENTAL 

DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA DA SILVA O. CAIXETA - 

OAB:11.642, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA LEMOS NOZIMA - 

OAB:254067 S/P, EDUARDO RIBEIRO DE MENDONÇA - OAB:24978 S/P, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 Por meio do presente ato intimo a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o depósito do valor integral dos honorários periciais, 

nos termos da decisão de fls. 153.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 427894 Nr: 26213-35.2015.811.0002

 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: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V B DE SANTANA SUCATAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:20514-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE LOPES DA 

SILVA BRITO - OAB:11.915-B/MT

 AUTOS CÓD. N.º 427894

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações junto ao sistema.

Intime-se a devedora VB de Santana Sucata ME, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação de acordo com o valor 

indicado às fls. 234, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402968 Nr: 12909-66.2015.811.0002

 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: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAIS LTDA, MOACIR 

LAZARO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANA KARINE DELBEN 

FERREIRA DE LIMA - OAB:11247/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427073 Nr: 25709-29.2015.811.0002

 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: JOSÉ GUIMARÃES TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, EDMIR MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE SILVA NASCIMENTO - 

OAB:11740 - mt, MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - 

OAB:12759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE DEFENSORA PUBLICA DO ESTADO - OAB:, GILSON SANTONI 

FILHO - OAB:217.967/SP

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, tomar as providências descritas na resposta de ofício de fl. 

177.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272856 Nr: 14904-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO LUCAS, MURILO DE SANTANA 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, JABER CLEDSON DA SILVA - OAB:OAB/MS 9720, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356 MT, JOSEMAR 

HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578, LUIZ ESTEVAO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1760/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 21/01/2020, na modalidade 

de ‘carga rápida”, para mera obtenção de fotocópia.

Considerando que não foi promovida a sua restituição até a presente data, 

impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Gislaine de 

Moraes Correa a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de 

adoção das medidas pertinentes, consoante autoriza o art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 561441 Nr: 20978-82.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILO POZZOBON
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:MT 12.960, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, JOÃO VITOR SCEDRZYK BRAGA - OAB:15429/MT, 

MADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10.382, NILSON JACOB 

FERREIRA CALDAS - OAB:9845

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 23/01/2020, na modalidade 

de ‘carga rápida”, para mera obtenção de fotocópia.

Considerando que não foi promovida a sua restituição até a presente data, 

impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Tayná dos 

Santos Carvalho a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de 

adoção das medidas pertinentes, consoante autoriza o art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100491 Nr: 9774-61.2006.811.0002

 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: ELIANE BUENO DOS SANTOS, J. R. B. B. - rep. Por sua 

mãe ELIANE BUENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGU - HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:MT 3.213

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 20/01/2020, na modalidade 

de ‘carga rápida”, para mera obtenção de fotocópia.

Considerando que não foi promovida a sua restituição até a presente data, 

impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Vagner 

Spiguel Junior a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena de adoção 

das medidas pertinentes, consoante autoriza o art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303460 Nr: 24408-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELUFI & NUNES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUERLI BATISTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14.019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510925 Nr: 19496-36.2017.811.0002

 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: WALTER AUADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213, DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - 

OAB:23214/O, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:OAB/MT 16.635, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5.665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:MT 11711

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 20/01/2020, na modalidade 

de ‘carga rápida”, para mera obtenção de fotocópia.

Considerando que não foi promovida a sua restituição até a presente data, 

impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) Dr(a). Maicon 

Douglas Pereira da Silva a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob pena 

de adoção das medidas pertinentes, consoante autoriza o art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428379 Nr: 26502-65.2015.811.0002

 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: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E CMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELETRICA TRES FRONTEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASANI - OAB:71.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AFFONSO DEL 

NERY - OAB:MT 6.945

 Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7630 Nr: 1168-88.1999.811.0002

 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: KOMATSU DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTESA - TERRA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE PAFFILI IZÁ - 

OAB:OAB/SP Nº 88967, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

326,06 totalizando em R$ 326,06 conforme cálculo de fls.920, 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.

ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 210970 Nr: 6621-49.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPAR - DIESEL PARTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - OAB:MT 

23.419, DANIELE IZAURA DA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BORTOLINI - 

OAB:58747/RS, GREGOR D´AVILA COELHO - OAB:74205/RS, JULIANO 

VIEIRA DA COSTA - OAB:65426/RS

 Dessa forma, não sendo comprovada a impenhorabilidade do valor 

descrito à fl. 199, mantenho a penhora.Decorrido o prazo para recurso, 

libere-se o valor em favor do exequente.Por fim, solicite-se informações 

acerca do cumprimento da carta precatória expedida à fl. 195.Cumpra-se. 

Às providências necessárias.Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 

2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36340 Nr: 5257-86.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVAG -CENTRO UNIVERSITARIO DE VÁRZEA 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE FIGUEIREDO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - UNIVAG - OAB:MT 17.685, ROSEMEIRE RODRIGUES 

MARTINS - OAB:25.348/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto de 

Magalhães - OAB:3237-B
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 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 82926 Nr: 5342-33.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI DO ÓLEO LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ 

PEREIRA DOS SANTOS, EDGAR ELIAS JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, ANA 

MARIA ELIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO SILVIO AFFONSO ENNES - 

OAB:, LUIS FERNANDO AMANCIO DOS SANTOS - OAB:, MARIA LUCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 Vistos.

Venha à parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 

Ainda, ressalto que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de 

cálculo atualizada do débito.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 206956 Nr: 2895-67.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELYDIO MERIGHI FILHO, WANY MÉRCIA RAMOS 

MERIGHI, LEILA SPINOLA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTINHO MARQUES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleusa Spinola - OAB:1297/MS, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A, WERUSKA FONTES 

MAGALHÃES - OAB:10.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 Vistos, etc.

Considerando que caberá ao juiz promover a qualquer tempo a 

autocomposição, designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2020, 

às 17:00 horas, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC.

Outrossim, tendo em vista que as partes já possuem advogados 

constituídos nos autos ficam elas intimadas por meio de seus 

procuradores da presente decisão para comparecimento à audiência de 

conciliação.

Por fim, sem prejuízo do acima determinado e antes de apreciar os demais 

pedidos das partes, expeça-se mandado de constatação visando 

averiguar se a empresa Supremais ainda desenvolve alguma atividade 

comercial e caso positivo deverá ser certificado quais serviços são 

prestados pela empresa.

Cumprida a diligência, determino venha o exequente manifestar.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 32503 Nr: 1961-56.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MATO GROSSO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:7355-A, ISABELLY FURTADO - OAB:21.705-B MT

 Vistos.

Considerando que a parte executada manifestou interesse na composição 

amigável (fl. 213), designo audiência de conciliação para o dia 23/03/2020, 

às 16:30 horas, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC, 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.

Por fim, tendo em vista que as partes já possuem advogados constituídos 

nos autos ficam elas intimadas por meio de seus procuradores da 

presente decisão para comparecimento à audiência de conciliação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 228358 Nr: 8575-96.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUISER LINHAS AÉREAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9819-A, HELOISA HELENA SAENZ SURITA - OAB:14658, WILSON 

SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7.302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102

 Vistos.

Defiro o pedido retro, razão pela qual determino que a parte executada em 

10 (dez) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inciso V, do 

CPC).

Ressalto, também, que caso não o faça, será apenada com multa de dez 

por cento (10%) do valor atualizado do débito exequendo, que será 

revertido em favor do exequente, exigível na própria execução (CPC - art. 

774, parágrafo único do CPC).

Com a indicação, independente de nova determinação, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, devendo o digno Sr. Oficial de Justiça 

lavrar o respectivo AUTO e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado.

Não sendo os bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo, 

determino venha a exequente, no prazo de dez (10) dias, indicar outros 

bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 332422 Nr: 1149-57.2014.811.0002

 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: JEFFERSON DE FREITAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA LAVOURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 15.488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319A

 Vistos.

Compulsando os autos observo que a parte autora formulou pedido 

visando à realização de penhora online nas contas bancárias da 

requerido, sob a alegação de que este não realizou o pagamento 

voluntário da obrigação acordada nos autos (fls. 383/384).

 Todavia, constato que nesta demanda não fora determinada a intimação 

da parte requerida para realizar o pagamento voluntário da dívida, 

conforme prevê o art. 513, § 2º, inciso II, CPC, razão pela qual indefiro, por 

ora, o pedido de penhora.

Outrossim, intime-se a devedora Casa da Lavoura Ltda., por meio de seus 
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patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado à fl. 384, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Por fim, tendo em vista que trata-se de cumprimento de decisão judicial 

transitada em julgado, promovam-se as devidas anotações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410696 Nr: 17020-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL ASSEF SERRANO, DEIRDRE ARAUJO SERRA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIRDRE A. SERRA FERNANDES - 

OAB:12.463/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA VITÓRIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17.893

 Vistos etc.

Antes de apreciar o pedido de fls. 343/344, venha a parte exequente 

manifestar, no prazo legal, a respeito do pedido de parcelamento do débito 

realizado pela parte executada.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 370049 Nr: 19480-87.2014.811.0002

 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: CELMA GONÇALVES SIQUEIRA, CARLOS RODRIGUES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID, ANA MARIA 

BOABAID DE CARVALHO COUTO, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, 

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:MT 

14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB-SP 236.655, LEANDRO GARCIA - OAB:210.137/SP, THAIS 

CRISTINA FERREIRA BORGES/ DEFENSORA PUBLICA - OAB:, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 Com isso, tem-se que a requerida possui legitimidade para figurar no polo 

passivo da presente lide, razão porque rejeito a alegação nesse 

sentido.Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos controvertidos 

sobre os quais incidirão a prova: a) a origem da posse sobre o imóvel; b) o 

tempo de exercício da posse pela parte autora; c) se esta posse é mansa 

e pacífica; d) a existência de animus domini da parte autora.Diante da 

natureza da controvérsia, determino a produção de prova oral, 

consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC).Indefiro o depoimento pessoal da parte autora, uma vez que 

suas declarações já foram delineadas na fase postulatória.Por fim, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31/03/2020, às 

15:30 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-lhes, 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, ficam as partes intimadas para comparecimento à 

solenidade por meio de seus procuradores constituídos nos 

autos.Cientifique-se a Defensoria Pública. Na hipótese de apresentação de 

rol de testemunhas, expeça-se mandado de intimação.Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 27 de 

janeiro de 2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397388 Nr: 9966-76.2015.811.0002

 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: MARIA DO SOCORRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, LUCILA SOARES BOABAID, 

LOURIZA SOARES BOABAID, JOSÉ DE SOUZA ALVES, LEILA MARIA 

BOABAID LEVI, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, WALTER NUNES DA 

SILVA BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE DEFENSORA PUBLICA DO ESTADO - OAB:, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:SP 236.655

 ..., possui legítimo interesse para o manejo desta ação.Ademais, vejo que 

as alegações da requerida de que a usucapião independe de sentença se 

refere, em verdade, à possibilidade do possuidor utilizar como matéria de 

defesa o instituto da usucapião ou de propor ação publiciana com esse 

fundamento, e não que seja dispensável o pronunciamento judicial 

declaratório do direito dominial pela usucapião.Deste modo, não há meio 

processual que a parte autora pode-se valer para conseguir a pretensão 

almejada, senão por meio desta ação, razão pela qual a presente 

preliminar não merece cabimento, pelo que a rejeito.Assim, a partir dos 

autos, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão a 

prova: a) a origem da posse sobre o imóvel; b) o tempo de exercício da 

posse pela parte autora; c) se esta posse é mansa e pacífica; d) a 

existência de animus domini da parte autora.Diante da natureza da 

controvérsia, determino a produção de prova oral, consistente apenas na 

oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC).Indefiro o 

depoimento pessoal da parte autora, uma vez que suas declarações já 

foram delineadas na fase postulatória.Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05/03/2020, às 17 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-lhes, 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, ficam as partes intimadas para comparecimento à 

solenidade por meio de seus procuradores constituídos nos 

autos.Cientifique-se a Defensoria Pública.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 421606 Nr: 22822-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MATOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:MT 10.216

 Autos Cód. 421606Vistos, Compulsando os autos, verifico que não 

ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova.Não havendo questões preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução.Assim, a partir dos autos, fixo os 

seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) a 

origem da posse sobre o imóvel; b) o tempo de exercício da posse pela 

parte autora; c) se esta posse é mansa e pacífica; d) a existência de 

animus domini da parte autora.Diante da natureza da controvérsia, defiro a 

produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC).Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31/03/2020, às 14 horas.Desde já fica o 

advogado da parte requerida cientificado de que cabe a ele o dever de 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, 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).Com o 

aporte do rol de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública expeça-se 

mandado visando à intimação destas.Em atenção ao ofício de fl. 46, 

comunique-se à Fazenda Pública Federal que o imóvel não possui registro. 

Oficie-se, com urgência.Intimem-se. Cumpra-se. Cientifique-se a 

Defensoria Pública. Às providências necessárias. Várzea Grande-MT, 27 

de janeiro de 2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 47399 Nr: 2541-52.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME REGIS PEREIRA, Sandra Regina de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA SABINO DA 

ROCHA PEREIRA - OAB:5431

 Autos n. 47399

Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovido por Açofer 

– Indústria e Comércio Ltda. em desfavor Jaime Regis Pereira e Sandra 

Regina de Carvalho, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação com a 

consequente suspensão do feito (fls. 415/420).

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos 

de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes, uma vez que assinados pelas partes.

Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de fls. 415/420 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (15/01/2025), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte exequente 

manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu 

silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida.

 Expeça-se mandado visando a adjudicação em favor do exequente dos 

imóveis penhorados nos autos matriculados sob o números 9224 e 9225 

no Cartório do 1º Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande, conforme 

item “12” do acordo à fl. 419.

No mandado deverá constar a ressalva que todas as despesas, 

obrigações, custas e demais ônus para adjudicação dos bens ocorrerão 

por conta do exequente.

Por fim, observo que restou prejudicado o pedido de fls. 422/423, tendo 

em vista que já foi realizada a baixa da penhora do imóvel de matrícula nº 

13.465, conforme se observa do teor do ofício de fl. 409v.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388698 Nr: 4548-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COM. DE UTIL. MULTI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMA CADERNOS IND. E COM. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT 5.009, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:22.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE PALMA PETINATI - 

OAB:234.618, DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ - 

OAB:20372/O

 Código 388698

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Com. de Util. Multi Ltda. 

em desfavor de Máxima Cadernos Indústria e Comercio Ltda. - ME.

As partes compuseram acordo à fl. 204, sendo então homologada 

respectiva transação com a consequente suspensão do feito até o 

adimplemento integral do pacto (fl. 205).

Decorrido o prazo de suspensão a exequente foi intimada para manifestar 

a respeito do cumprimento do acordo, sob pena de o seu silêncio valer 

como quitação (fl.42066), porém a parte exequente nada manifestou (fl. 

209).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que apesar de devidamente intimada, a parte autora nada manifestou, o 

que acarreta presunção tácita quanto o pagamento do débito exequendo.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC).

 Custas e verba honorária na forma pactuada.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e após, deem-se 

baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 32570 Nr: 2068-03.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMEQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): petrosul distribuidora de lubrificantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB: 6.848 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Autos Cód. 32570

 Vistos.

Venha à parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. 

Ainda, ressalto que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de 

cálculo atualizada do débito.

Cumpra-se.
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 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 482378 Nr: 3372-75.2017.811.0002

 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: DISMEQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

ESCRITÓRIO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): petrosul distribuidora de lubrificantes, ANDRÉ 

DOS SANTOS SILVA, ANTONIO PTICHIONI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 482378

Vistos, etc.

Dismeq Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda. - ME ingressou com 

o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 

desfavor de Petrosul distribuidora de Lubrificantes, André dos Santos 

Silva e Antônio Ptichioni Pereira.

 A parte autora aportou aos autos pedido de desistência da ação à fl. 102.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

O pedido de fl. 102 se trata de uma simples manifestação de desistência 

da lide.

Pois bem. A parte requerida não foi citada, sendo desnecessária a sua 

anuência.

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do 

CPC.

Custas pela parte autora. Deixo de condená-la ao pagamento de verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade.

 Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 393647 Nr: 7581-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM TERRA 

FORTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15.302/MT

 Código 5919

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial promovido por Ademir Paulino 

da Silva em desfavor de Construtora Terraplanagem Terra Forte Ltda. - 

Me, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes em audiência de conciliação presidida por conciliador 

capacitado, celebraram acordo, requerendo a sua homologação (87), 

sendo então homologada respectiva transação com a consequente 

suspensão do feito até o adimplemento integral do pacto (fl. 89).

Decorrido o prazo de suspensão a exequente informou o cumprimento do 

acordo (fl. 93).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, conforme 

noticiado pelo próprio exequente à fl. 93.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC).

 Custas e verba honorária na forma pactuada.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e após, deem-se 

baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

 Várzea Grande- MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436150 Nr: 4744-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLANAGEM TERRA FORTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 436150

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Luiz Augusto Arruda 

Custódio em desfavor de Construtora Terraplanagem Terra Forte Ltda. - 

Me, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes em audiência de conciliação presidida por conciliador 

capacitado, celebraram acordo nos autos em apenso (código nº 393647), 

requerendo a sua homologação, sendo então homologada respectiva 

transação com a consequente suspensão do feito até o adimplemento 

integral do pacto (fl. 89 – autos em apenso).

Decorrido o prazo de suspensão a exequente informou o cumprimento do 

acordo (fl. 93 autos em apenso).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, conforme 

noticiado pelo próprio exequente à fl. 93 dos autos em apenso.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC).

 Custas e verba honorária na forma pactuada.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e após, deem-se 

baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

 Várzea Grande- MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240142 Nr: 1514-53.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANGELO, PAULO CEZAR ZAMAR TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ADEMIR JOEL 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749, GISELE 

RAQUEL ZULLI - OAB:10397/MT, TAYANE COUTO DA SILVA PASETTO 

- OAB:18228

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 29/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). ADEMIR JOEL CARDOSO a restituí-los no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado 

pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 527294 Nr: 2739-30.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTEFRIO - COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE RODRIGUES BRAGA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:OAB/MT 10.209, 

RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - OAB:18.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 06/12/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). ALEXANDRE PACHER a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob 

pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado pelo 

art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321408 Nr: 17810-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTEFRIO COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. B. DINIZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:OAB/MT 10.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 06/12/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). ALEXANDRE PACHER a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob 

pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado pelo 

art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66074 Nr: 2005-70.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARRYSA MAYRA OLIVEIRA DE PAULA, ROMULO 

PATRICK DE PAULA MELGAR, SILVIA REGINA DE OLIVEIRA MELGAR 

SANTOS, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁSIO TADEU DIAS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN DE BARROS 

FERREIRA ( UNIVAG) - OAB:8.777, ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:OAB/MT 17994, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - OAB:OAB/MT 

12.120, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 31/10/2019.

Considerando que, embora tenha sido devidamente intimado a fim de 

promover a restituição dos autos em questão, tal providência não foi 

adotada até a presente data. Destarte, impulsiono este feito a fim de 

intimar o(a) advogado(a) Dr(a). ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA 

COSTA STEFAN de forma que promova a imediata devolução dos autos 

em questão, sob pena de busca e apreensão, consoante autoriza o art. 

234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25084 Nr: 4152-11.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ODAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RODRIGUES DE 

MAGALHÃES - OAB:OAB/15419, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:5.963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 26/09/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). CAMILA RODRIGUES DE MAGALHÃES a restituí-los no prazo de 

03(três) dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos 

do autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451842 Nr: 12670-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUINTAL RESTAURANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 10/12/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). ESTEVÃO MANOEL ALVES CORRÊA FILHO a restituí-los no prazo 

de 03(três) dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos 

termos do autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 496818 Nr: 12086-24.2017.811.0002

 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: RN FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADELAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO 

- OAB:MT 18415, MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 10.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 25/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO a restituí-los no prazo de 

03(três) dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos 

do autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32208 Nr: 1741-58.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RN FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADELAR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO 

- OAB:MT 18415, MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 10.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 25/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 
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presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO a restituí-los no prazo de 

03(três) dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos 

do autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391862 Nr: 6476-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE, SILVINO CELSO 

RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAZ DO NASCIMENTO NUNES, TOMAZ 

APARECIDO ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:OAB/MT19.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 07/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE a restituí-los no prazo de 

03(três) dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos 

do autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526787 Nr: 2440-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SAAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DORIVALDO ALLIEND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Raimundo 

Naschenveng Pinheiro - OAB:OAB/MT 4919

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 19/11/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). ITAMAR LIMA DA SILVA a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob 

pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado pelo 

art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375498 Nr: 23390-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RAIMUNDO NASCHENVENG PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO SAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Raimundo Naschenveng 

Pinheiro - OAB:OAB/MT 4919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 19/11/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). ITAMAR LIMA DA SILVA a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob 

pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado pelo 

art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299387 Nr: 19988-04.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BONADIMAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMR COMÉRCIO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BONADIMAN - 

OAB:11541-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8.085/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 27/08/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). JOHNAN AMARAL TOLEDO a restituí-los no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado 

pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536856 Nr: 8273-52.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA LEÃO TAGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR PINHEIRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 04/12/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO a restituí-los no prazo de 

03(três) dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos 

do autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437290 Nr: 5294-88.2016.811.0002

 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: ROGERIO CORREA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA APARECIDA RIBEIRO 

CORREIA, JOSE VICENTE CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 04/11/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). MARCIO SALES DE FREITAS a restituí-los no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado 

pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5767 Nr: 3293-29.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMES GIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:4719-A/MT, MARCOS AURÉLIO BALLEN - OAB:OAB/MT - 4994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Santos Damaceno 

- OAB:OAB/MT 7065

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 16/08/2019.
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Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). MARCO AURELIO BALLEN a restituí-los no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado 

pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268255 Nr: 14150-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN, MARCO AURÉLIO BALLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:MT 

4.719-B, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4.994/MT, MARCOS 

AURÉLIO BALLEN - OAB:OAB/MT - 4994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE SANTOS 

DAMACENO - OAB:7065/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 16/08/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). MARCO AURELIO BALLEN a restituí-los no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado 

pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291389 Nr: 11119-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 

OAB:8559, MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES P. 

FREITAS - OAB:

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 30/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). MARCO AURELIO BALLEN a restituí-los no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado 

pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106353 Nr: 2510-56.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA, RODOQUATRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 23/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). MAURO BASTIAN FAGUNDES a restituí-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do 

autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105550 Nr: 1640-11.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOQUATRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BELLO - 

OAB:OAB/MT 6345

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 23/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). MAURO BASTIAN FAGUNDES a restituí-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do 

autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105163 Nr: 1292-90.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA, RODOQUATRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 23/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). MAURO BASTIAN FAGUNDES a restituí-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do 

autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213214 Nr: 8674-03.2008.811.0002

 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: LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCALA AERO TAXI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Lourenço Rodrigues 

da Cunha - OAB:14.170/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 08/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). RAPHAEL NAVES DIAS a restituí-los no prazo de 03(três) dias, sob 

pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do autorizado pelo 

art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5801 Nr: 116-04.1992.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMANORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:OAB/MT 9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 
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OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907/MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 01/08/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). RENNAN DE MORAES RIBEIRO a restituí-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do 

autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11773 Nr: 612-57.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO GUASSÚ - ME DISTRIBUIDOR 

(PARANA FESTAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 29/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). ROSELY AMARAL DE SOUZA a restituí-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do 

autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46609 Nr: 1943-98.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BUBLITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 29/10/2019.

Considerando que não foi promovida a devolução dos mesmos até a 

presente data, impulsiono este feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). WESLLEY RODRIGUES NEMER SILVA a restituí-los no prazo de 

03(três) dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos 

do autorizado pelo art. 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003778-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-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))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003778-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

FABIO LUIS CERQUEIRA REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 

356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Da impugnação a justiça gratuita A 

requerida impugna a concessão do benefício da justiça gratuita deferido 

ao autor, alegando que este possui condições financeiras para arcar com 

as custas do processo, uma vez que possui recebimento fixo mensal e 

contratou advogado para representa-lo em juízo. Assim, pugna pela 

revogação do benefício. Com efeito, entendo que desmerece acolhimento 

o pedido elaborado para que seja revogada a concessão do benefício de 

gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da prova quanto a capacidade 

financeira do autor recai sobre a requerida, a qual não se desincumbiu de 

tal mister. Deste modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, 

até porque ela se limitou a apresentar alegações genéricas e 

desamparadas de quaisquer provas. A esse propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento de justiça gratuita pode ser 

formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição e o seu deferimento, nos 

termos da Lei 1.060/50, ocorre mediante simples declaração de pobreza 

do requerente, pessoa natural. 2. A parte contrária poderá requerer a 

revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência 

ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Em não 

havendo contraprova deve prevalecer”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio 

de Almeida, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação da 

súmula em 04/02/2016) Sobre mais, dispõe o §4º do art. 99 do CPC que “a 

assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça”, afastando a alegação de capacidade 

financeira em razão da contratação de advogado, o que sequer é o caso 

dos autos, uma vez que o autor é representado pelo Núcleo de Prática 

Jurídica do Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG. Portanto, 

sem maiores delongas, afasto essa questão prévia e mantenho, por ora, 

os benefícios da justiça gratuita concedida ao autor. Do indeferimento da 

petição inicial por ofensa ao §2º do artigo 330 do Código de Processo Civil 

A parte requerida alega que versando a demanda sobre a revisão de 

cláusulas contratuais de contrato de empréstimo pessoal deveria o autor 

ter indicado quais obrigações contratuais pretende controverter, conforme 

inteligência do art. 330, §2º do CPC. Não tendo o autor atendido ao referido 

requisito, é caso de extinção do processo por indeferimento da petição 

inicial. Pois bem, a despeito do alegado pela requerida, a demanda visa a 

declaração de nulidade do contrato de empréstimo e não a revisão das 

cláusulas contratuais, não havendo, portanto, razão para atendimento do 

disposto no §2º do art. 330 do CPC. Assim, rejeito a presente preliminar. 

Da falta de interesse processual A requerida afirma que na peça inicial o 

autor requereu a declaração de inexigibilidade da dívida e a repetição do 

indébito, contudo, não comprovou nos autos que houve cobrança 

indevida, faltando-lhe desta forma interesse processual. Pois bem, o 

processualista Fredie Didier Jr. leciona acerca do interesse de agir[1]: O 

interesse de agir é um requisito processual que deve ser examinado em 

duas dimensões: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. O 

interesse de agir é um requisito processual extrínseco positivo: é fato que 

deve existir para que a instauração do processo se dê validamente. Se 

por acaso faltar interesse de agir, o pedido não será examinado. (...) A 

constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da 

situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em 

abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará 

relacionado a uma determinada demanda judicial. Diante de tais 

considerações, denota-se a existência de interesse de agir na propositura 

da demanda, na medida em que a parte autora reputa a nulidade do 

contrato de empréstimo firmado com a requerida, aduzindo que foi 

efetuado sob coação. Deste modo, rejeito a presente preliminar. Dos 

pontos controvertidos Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se o autor foi coagido a firmar o contrato 

de empréstimo sub judice em 21.02.2018; b) a nulidade do contrato firmado 

entre as partes; c) o dever de indenização a título de dano moral e material 

e o seu quantum. Das provas Diante da natureza da controvérsia, defiro, a 

produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de testemunhas, 

devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol 

de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19/03/2020, às 14h00h. 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 
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hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. Expeça-se o necessário. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Curso 

de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte 

geral e processo de conhecimento – 18 ed. – Salvador: Jus Podivum, 

2016, p. 361.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015646-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA VIEIRA MELO TREVISAN (REQUERIDO)

FERNANDO NABARRETTE TREVISAN (REQUERIDO)

JONAS UBIRAJARA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015646-83.2019.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de “ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra 

e venda de imóvel com pedido de tutela de urgência de manutenção de 

posse e protesto contra alienação de bem imóvel” proposta por Maria 

Solange Ferreira, em desfavor de Jonas Ubirajara de Arruda, Fernando 

Nabarrete Trevisan e Luciana Vieiro Melo Trevisan sustentando, em 

síntese, que é proprietária e possuidora de um imóvel registrado no 

Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro desta comarca, avaliado no 

valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Afirma que 

mantinha um relacionamento com o primeiro requerido, o qual lhe procurou 

em março/2019 para que fosse avalista de um empréstimo, tendo a autora 

concordado por confiar no requerido. Contudo, aduz que os requeridos a 

levaram em uma “factoring” e sob a falsa alegação de que se tratava de 

mera formalidade, enganaram a autora fazendo com que ela assinasse a 

venda do seu imóvel. Ressalta ter tomado conhecimento apenas ao emitir 

o IPTU do seu imóvel, quando verificou que este estava registrado em 

nome dos requeridos. Assim, requer a concessão de tutela de urgência 

para que a autora seja mantida na posse do seu imóvel, bem como seja 

registrado à margem da matrícula do imóvel impedimento de transferência 

para terceiros. Determinada a emenda da inicial no id. 25334981, 

manifestou-se no id. 26253695. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Pois bem, 

trata-se de tutela de urgência incidental, com fundamento no art. 300 do 

CPC, 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. Dessa sorte, 

cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. De entrada, a parte autora 

visa a manutenção na posse do imóvel registrado na matrícula 47.700 no 

1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, aduzindo que a 

venda do bem para os requeridos ocorreu de forma simulada. Com efeito, 

a despeito da alegada nulidade do registro de venda e compra do imóvel 

(id. 25321855), verifico que não há provas robustas acerca da alegada 

simulação do ato, capaz de corroborar os fatos narrados na exordial e, 

dessa forma, possibilitar o deferimento da manutenção na posse do 

imóvel. Isso porque, até que se comprove a suposta ilegalidade da venda 

do imóvel para os requeridos, são eles os atuais proprietários do imóvel, 

podendo usar e gozar do bem de sua titularidade. De outro lado, sendo a 

autora ameaçada de qualquer forma na posse do bem, e sendo ela a 

possuidora deste, deverá propor ação possessória, a qual possui 

procedimento distinto da presente demanda que é processada pelo rito 

comum. Outrossim, quanto ao pedido para registro de impedimento de 

transferência do imóvel sub judice, considerando que a presente demanda 

visa declarar a nulidade da compra e venda realizada entre as partes (R$ 

47.700) na matrícula do imóvel (id. 25321855), tenho que a simples 

averbação da existência da presente lide é medida cabível e suficiente ao 

caso, uma vez que os efeitos da sentença poderão repercutir na cadeia 

dominial do bem. A averbação tem arrimo no princípio registral da 

publicidade e da segurança jurídica e nos artigos 167, inciso I, item 21, e 

217, caput, da Lei nº 6.015/73, in verbis: Art. 167 - No Registro de Imóveis, 

além da matrícula, serão feitos. I - o registro: 21) das citações de ações 

reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis; Art. 217 - O 

registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, 

incumbindo-lhe as despesas respectivas. Assim, uma vez que a 

titularidade atual do bem se encontra sub judice, tenho que a ampla 

publicidade da existência desta lide mostra-se pertinente, uma vez que os 

efeitos da sentença a ser prolatada nos autos poderão repercutir na 

cadeia dominial do imóvel. Ademais, verifico a presença do perigo de 

dano, na medida em que a ausência de publicidade quanto à existência 

deste processo poderá acarretar prejuízos irreparáveis tanto à autora 

como a terceiros de boa-fé que venham a adquirir ou de algum modo 

gravar o imóvel. Diante destas considerações, defiro parcialmente o 

pedido de tutela de urgência, pelo determino seja expedido ofício ao 1º 

Serviço Notarial e de Registro desta Comarca para que proceda a 

averbação da existência desta lide na matrícula do imóvel inscrito sob o 

n.º 47.700. Instrua-se o ofício com cópia dos documentos de Id. 25321854, 

25321855. Diante da manifestação expressa da parte autora quanto ao 

seu interesse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 16/03/2020, 

às 17:00h 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

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001078-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRENNO TEIXEIRA GIROTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA AUXILIADORA GLERIAN OAB - MT16532 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R DIAS CONFECCOES - ME (REU)

RAFAEL DIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001078-62.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

BRENNO TEIXEIRA GIROTO RÉU: R DIAS CONFECCOES - ME, RAFAEL 

DIAS Vistos, Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento 

antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma 

vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para 

formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e 

organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção 

da prova. Da alegação de intempestividade de contestação A parte autora 

alega no id. 20881297 que a contestação apresentada pela primeira 

requerida é intempestiva, contudo, analisando detidamente os prazos 

processuais vejo que tal argumento não merece acolhida, uma vez que 

tendo o prazo iniciado em 13.05.2019 (id. 20064858) e sido suspenso em 

15.05.2019 (feriado municipal), findou-se em 04.06.2019, data em que a 

contestação foi apresentada, sendo, portanto, tempestiva. Da ilegitimidade 

passiva da requerida R. Dias Confecções ME A primeira requerida afirma 

que muito embora seja proprietária do veículo sub judice, entregou-o para 

o segundo requerido e, desde então, não detém a posse do bem e não 

possui interesse em possuí-lo, razão pela qual é parte ilegítima para figurar 

no polo passivo. Diante de todos os fundamentos postos em juízo, 

especialmente considerando a divergência entre o exercício anterior da 

posse e o suposto esbulho, verifico, desde já, que a presente preliminar 

se confunde com o mérito e com ele será analisado. Da impugnação a 

justiça gratuita O segundo requerido contesta a concessão do benefício 

da justiça gratuita deferido ao autor, alegando que os documentos 

apresentados pelo autor não são suficientes para comprovar sua 

hipossuficiência, razão pela qual requereu o indeferimento do benefício. 

Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado para 

revogar a concessão do benefício de gratuidade judiciária, à vista de que 

o ônus da prova quanto a capacidade financeira do autor recai sobre a 

parte requerida, a qual não se desincumbiu de tal mister. Deste modo, não 

merece prosperar a pretensão do segundo requerido, até porque ela se 

limitou a apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer 

provas. Ademais, a parte autora apresentou novos documentos 

demonstrando sua hipossuficiência financeira (ids. 22140283, 22140289), 

sendo certo que o documento possui presunção de veracidade, 

prevalecendo até prova em contrário, ônus do qual a autora não se 

desincumbiu. A esse propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA NATURAL - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. O requerimento 

de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo ou grau de 

jurisdição e o seu deferimento, nos termos da Lei 1.060/50, ocorre 

mediante simples declaração de pobreza do requerente, pessoa natural. 2. 

A parte contrária poderá requerer a revogação dos benefícios de 

assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos 

requisitos essenciais à sua concessão. Em não havendo contraprova 

deve prevalecer. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0241.13.002705-5/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/01/0016, publicação da súmula em 

04/02/2016) Portanto, sem maiores delongas, afasto essa questão prévia 

e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita concedida ao autor. 

Do pedido de revogação da liminar concedida no id. 19496537 O segundo 

requerido pleiteia a revogação imediata da decisão que concedeu a liminar 

no id. 19496537, sob a alegação de estarem ausentes os requisitos do art. 

561 do CPC. Pois bem, malgrado o teor dos fundamentos levantados pela 

parte requerida, não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou 

jurídico que possa alterar a convicção anteriormente formada na decisão 

de id. 19496537. Sobremais, evidente que o referido decisum se encontra 

precluso, nada mais havendo que se falar acerca do lá consignado, além 

da análise do próprio mérito da lide, que será efetuado em momento 

oportuno. Posto isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e 

jurídicos fundamentos. De outro lado, quanto a intenção de reunião de 

processos para julgamento, novamente pugnado no id. 22676488, ressalto 

que este já foi indeferido no id. 20865486, e, objeto de recurso interposto 

pelo segundo requerido, este não foi conhecido, conforme decisão de id. 

26102010, estando portanto preclusa a referida pretensão. Não havendo 

outras preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, 

dou por saneado o processo, passando a sua instrução. Dos pontos 

controvertidos Com efeito, passo a fixar os pontos controvertidos: a) 

quem exercia a posse do veículo há época da apreensão deste pela 

autoridade policial em 10.12.2018 (id. 17863721); b) se o autor, desde 

quando estava na posse do veículo sub judice; c) a ocorrência de esbulho 

possessório. Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de 

prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar rol de testemunhas (§4º, art. 357, 

CPC). Indefiro o depoimento pessoal das partes, uma vez que as suas 

declarações já foram delineadas na fase postulatória. Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05/03/2020, às 15h30. 

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 as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a 

intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade 

em tela seja consolidada. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000404-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

8 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000404-21.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Do 

litisconsórcio passivo necessário A requerida aduz existir litisconsórcio 

passivo necessário com a Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL, requerendo a extinção do feito em razão da não inclusão desta 

no polo passivo. De entrada, registro que a presente preliminar não 

merece prosperar, uma vez que tal questão já está pacificada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, o qual editou a súmula 506, in verbis: Súmula 

506 A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e 

o usuário de telefonia decorrentes de relação contratual. Assim, versando 

os autos justamente sobre a relação contratual existente entre o usuário 

(autora) e a concessionária de telefonia (requerida), não há que se falar 

na inclusão da Anatel no polo passivo. Sem maiores delongas, rejeito a 

preliminar. Não havendo outras questões prévias a ser apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando 

a sua instrução. Das provas Assim, de acordo com os autos, fixo os 

pontos controvertidos como sendo: a) se o serviço prestado pela 

requerida à parte autora era ineficiente; b) se a região de utilização do 

serviço pela autora apresentava “sombra” por estar fora do alcance da 

rede; c) em caso positivo, se a requerida diligenciou no sentido de sanar 

tal irregularidade; d) se a requerida deu causa à rescisão do contrato e o 

cabimento da multa rescisória; e) se a parte autora faz jus a pretensão 

indenizatória e o seu quantum. Diante da natureza da controvérsia, defiro 

a produção de prova oral postulada pela parte autora, consistente apenas 

na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por 

fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2020, às 

14:00h. 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 261 de 470



CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Ficam as partes intimadas da solenidade acima por meio de 

seus patronos constituídos nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000387-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MANSOLELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DE AQUINO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000387-19.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROSA MANSOLELI REQUERIDO: JOSE SEBASTIAO DE AQUINO NUNES 

Vistos, Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese 

de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da 

lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os 

fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a 

ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. 

Das provas Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos 

como sendo: a) se o requerido descumpriu o contrato de parceria 

pecuária supostamente firmado em 01.09.2008 (id. 4656399) e, b) caso 

positivo, o dever do requerido realizar o pagamento equivalente às 17 

(dezessete) cabeças de gado objeto do contrato. Diante da natureza da 

controvérsia, defiro a produção de prova oral postulada pela parte 

requerida, consistente na oitiva apenas de testemunhas, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Indefiro o depoimento pessoal da autora, 

uma vez que as declarações das partes já foram delineadas na fase 

postulatória. Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 24/03/2020, às 15:30 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). Outrossim, primando 

pela celeridade processual faculto as partes informar a este juízo com 

antecedência mínima de 20 dias da data da audiência a ocorrência das 

hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de que a intimação da 

testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. Intimem-se. Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000896-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHERLLENE LAURICE XAVIER DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000896-42.2020.8.11.0002. Vistos. 

Micherllene Laurice Xavier de Lima, promove ação de desconstituição de 

dívida c/c reparação por danos morais com tutela de urgência em face 

Telefônica S/A, sustentando, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu 

cadastro recusado no comércio local, em virtude da inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), referente a um 

suposto débito no valor de R$ 99,98 (noventa e nove reais e noventa e 

oito centavos), vencido em 10/11/2015. Assim, requer em sede de tutela 

de urgência a exclusão imediata do seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, e no mérito a indenização pelos danos morais no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais) que alega estar sofrendo em virtude da 

negativação de seu nome. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar o motivo pelo qual seu nome encontra-se 

inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Deste modo, a requerida 

reúne melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual determino a inversão 

do ônus da prova. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência 

cautelar incidental (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. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelo extrato que evidencia a inscrição dos seus dados 

pessoais (Id. 27947057, pg. 7) documento que fortifica a narrativa 

apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a 

inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova 

sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem 

do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da 

inscrição negativa em banco de dados de órgão de restrição de crédito, 

como forma de levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. 

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a 

discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de inscrição. 

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder 

à nova negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado aos respectivos órgãos de restrição ao crédito (SCPC – Boa 

Vista/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da 

requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 99,98 (noventa e 

nove reais e noventa e oito centavos), tendo como referência o suposto 

contrato vencido em 10/11/2015, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. Em que pese à manifestação expressa da parte autora 

no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 16/03/2020, 

às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 
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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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000901-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000901-64.2020.8.11.0002. Vistos. Ana 

Maria da Silva promove ação de desconstituição de dívida c/c reparação 

por danos morais com tutela de urgência em face de Telefônica S/A, 

sustentando, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu cadastro 

recusado no comércio local, em virtude da inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), referente a um suposto 

débito no valor de R$ 94,83 (noventa e quatro reais e oitenta e três 

centavos), vencido em 01/08/2019. Assim, requer em sede de tutela de 

urgência a exclusão imediata do seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e indenização 

pelos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que alega 

estar sofrendo em virtude da negativação de seu nome. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar o motivo pelo qual 

seu nome encontra-se inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Deste 

modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova. Da Liminar Trata-se de pedido de 

tutela de urgência cautelar incidental (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. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelo extrato que evidencia a inscrição dos seus dados e 

pelos seus documentos pessoais (Id. 27947713, pg. 6), documentos que 

fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de 

lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir 

da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado aos respectivos órgãos de 

restrição ao crédito (SCPC – Boa Vista/SERASA) a fim de que proceda à 

exclusão dos dados pessoais da requerente de seus cadastros, quanto 

ao débito de R$ 94,83 (noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), 

tendo como referência o suposto contrato vencido em 01/08/2019, no 

prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 16/03/2020, às 15h00 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000901-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000901-64.2020.8.11.0002. Vistos. Ana 

Maria da Silva promove ação de desconstituição de dívida c/c reparação 

por danos morais com tutela de urgência em face de Telefônica S/A, 

sustentando, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu cadastro 

recusado no comércio local, em virtude da inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), referente a um suposto 

débito no valor de R$ 94,83 (noventa e quatro reais e oitenta e três 

centavos), vencido em 01/08/2019. Assim, requer em sede de tutela de 

urgência a exclusão imediata do seu nome dos Órgãos de Proteção ao 
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Crédito, e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e indenização 

pelos danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que alega 

estar sofrendo em virtude da negativação de seu nome. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar o motivo pelo qual 

seu nome encontra-se inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Deste 

modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova. Da Liminar Trata-se de pedido de 

tutela de urgência cautelar incidental (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. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelo extrato que evidencia a inscrição dos seus dados e 

pelos seus documentos pessoais (Id. 27947713, pg. 6), documentos que 

fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de 

lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir 

da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado aos respectivos órgãos de 

restrição ao crédito (SCPC – Boa Vista/SERASA) a fim de que proceda à 

exclusão dos dados pessoais da requerente de seus cadastros, quanto 

ao débito de R$ 94,83 (noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), 

tendo como referência o suposto contrato vencido em 01/08/2019, no 

prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 16/03/2020, às 15h00 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031905-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FLAVIO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1031905-36.2019.8.11.0041. Vistos. Rogério 

Flavio Barbosa promove ação de indenização por danos morais, com 

pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte em face de Ativos 

S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, sustentando, em síntese, que 

em meados de junho/2018, tentou realizar compras usando o sistema de 

crediário do comércio local, ocasião em que constatou que seu nome 

estava incluído nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC), em 

decorrência de um suposto débito tendo como credor a requerida, no valor 

de R$143,92 (cento e quarenta e três reais e noventa e dois centavos), 

referente ao contrato de n°. 30364016/840769672. Enfatiza que, não 

possui débitos com a requerida e que não recebera qualquer notificação a 

respeito da suposta dívida, razão pela qual afirma ser a cobrança e a 

restrição creditícia totalmente indevida. Assim, requer, a concessão de 

tutela de urgência para que a requerida retire o nome do autor dos 

cadastros de inadimplentes. No mérito pugna pela conversão dos efeitos 

da liminar em caráter definitivo, declarando a inexistência do débito no 

valor de R$ R$ 143,92 (cento e quarenta e três reais e noventa e dois 

centavos), referente ao contrato 30364016/840769672, bem como, a 

condenação do requerido ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) 

a título de danos morais. Determinada a emenda da inicial no Id. 25166137, 

a parte autora se manifestou no Id. 26202417, regularizando o polo ativo 

da presente demanda. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a 

emenda da inicial, constante no Id. 26202417, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência cautelar incidental (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 
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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. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que 

evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados nos Ids. 

21909645 e 21909657, em virtude de supostos débitos com a requerida, 

documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre 

mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o seu 

inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco 

de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao 

pagamento de débito que entende indevido. Ademais, inexiste, neste 

momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o 

pedido for julgado improcedente, poderá proceder com a negativação, com 

a devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se 

houver. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à 

concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja oficiado aos 

respectivos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que 

procedam à exclusão dos dados pessoais do requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 143,92 (cento e quarenta e três reais e 

noventa e dois centavos), tendo como referência o contrato de n. 

30364016/840769672, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. No 

impulso, em que pese a manifestação expressa da parte autora quanto ao 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

18/03/2020, às 15h30, a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012316-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI AVELINO DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

IMOBILIARIA GOLDEN LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012316-78.2019.8.11.0002. Vistos. Joaci 

Avelino da Rosa ajuizou a presente “ação de rescisão contratual c/c 

indenização por danos morais” em desfavor de CIC - Central de Imóveis 

Cuiabá Ltda. e Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., aduzindo, em 

síntese, que em 05/09/2014 assinou contrato de compra e venda com as 

reclamadas, a respeito de um empreendimento localizado na Rua 

Cabaceira do Pantanal, Lote 18, medindo 212,87 m². Salienta que efetua o 

pagamento das parcelas corretamente, porém até o mês 08/2019 não 

havia nenhuma obra, sendo que havia sido convencionado que o referido 

empreendimento seria entregue em outubro de 2017. Assim, requer a 

concessão de tutela de urgência para que seja rescindido o contrato, e 

que as requeridas não efetuem qualquer tipo de cobrança judicial ou 

extrajudicial em nome do autor, bem como não inscrevam seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito. Determinada a emenda da inicial nos Ids. 

23829964 e 24684676, manifestou-se nos Ids. 23971457, 25571845 e 

27723610. É necessário. Decido. Acolho a emenda da inicial, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pelas requeridas aos autores 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. 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO 

CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO 

VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica 

havida entre as partes encontra-se submetida aos ditames do Código de 

Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor, destinatário final 

econômico e fático do produto (unidade imobiliária) construído, 

incorporado e comercializado pelas requeridas fornecedoras de modo 

habitual e profissional (artigos 2º e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do 

ônus da prova, em favor do consumidor, quando demonstrada a 

verossimilhança das suas alegações, ou quando provada sua condição 

de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). (...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) 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 não 

entrega do imóvel. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, 

com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos 

seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem, 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 da parte requerida. 

Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada 

mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir 

interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada. O 

que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e 

nem exime a requerente do pagamento de encargos decorrentes da 

rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DE 

CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA. A suspensão de atos de cobrança 

extrajudicial ou de registros negativos quando pende ação de rescisão do 

contrato é medida que se justifica ante a verossimilhança do 

inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se impõe manter liminar 

para obstar atos de cobrança enquanto tramita a ação. RECURSO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067073007, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, 

Julgado em 16/12/2015). De igual forma, quanto ao pedido de não 

negativação do nome do requerente, entendo que inexiste, neste 

momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o 

pedido for julgado improcedente, poderá proceder à negativação, com a 

devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se 

houver. De outro lado, o pedido visando à rescisão do contrato, 
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corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio 

do devido processo lega, além de decorrer em consequências fáticas 

irreversíveis. Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: 

"antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá 

ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se 

traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado 

anterior.” [1] Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte 

autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a 

responsabilidade da requerida sem a observância do contraditório, o que 

importaria em precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas 

aos autos não são suficiente a demonstrar o alegado na exordial, 

conforme acima asseverado. É preciso, portanto, que se avance em 

termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no 

exame da pretensão deduzida na inicial. Posto isso, defiro parcialmente o 

pedido de tutela de urgência, devendo a parte requerida ser intimada para 

que suspenda provisoriamente as cobranças relativas ao contrato de 

financiamento objeto da presente demanda, bem como se abstenha de 

proceder com a inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, até o deslinde final da causa; consoante requerido na 

inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 

20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. No impulso, diante da ausência de manifestação expressa 

da parte autora quanto ao interesse na autocomposição, com fulcro no art. 

334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para 

o dia 18/03/2020, às 16h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. No mesmo ato, 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. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Novíssimos Perfis do 

Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018782-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA FERREIRA OAB - MT26207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018782-88.2019.8.11.0002. Vistos. Helton 

da Silva Santana propôs a presente “ação declaratória de inexistência de 

débito combinado com danos morais combinado com repetição de indébito 

com pedido de liminar” em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, aduzindo, em síntese, que é titular da UC 6/1141250-9, tendo 

recebido faturas nos meses de março/2019 e maio/2019, as quais 

considera indevida, razão pela qual requer o deferimento de tutela de 

urgência para determinar que a requerida se abstenha de proceder com a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como que a requerida proceda com a revisão das faturas. No Id. 

26714943 foi determinada a emenda da inicial, da qual a parte autora se 

manifestou nos Ids. 27425786 e 27425787. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova 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). 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 que a requerida 

reúne melhores condições de comprovar a origem da cobrança. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, 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. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. Quanto 

ao pedido visando que a requerida se abstenha de proceder com a 

inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, ressalto que se tratando de lide que tem por base a alegação de 

inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova 

sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem 

do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva do requerido. 

Sobremais, eventual inclusão neste momento processual causaria 

nefastos prejuízos à parte autora, como forma de levá-la ao pagamento de 

débito que entende indevido, motivo pelo qual cabível o seu deferimento. 

Já no tocante ao pedido para que sejam revisadas as faturas referentes 

aos meses de março e maio de 2019, registro que a antecipação dos 

efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da 

pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, além de 

decorrer em consequências fáticas irreversíveis. Sobre o tema, Ernani 

Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos 

processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar 

reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de 

se voltarem as coisas ao estado anterior.” Dessa sorte, tenho que o 

acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em 

reconhecer de forma sumária a responsabilidade da requerida sem a 

observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária. É 

preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se 

tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. 

Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, 

formulado na exordial, pelo que determino seja a requerida intimada para 

que se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito quanto ao débito de R$ 181,50 (cento e oitenta e um 

reais e cinquenta centavos), referente a fatura do mês de Maio/2019, 

consoante requerido na inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no 

artigo 537, do Código de Processo Civil. No impulso, diante do interesse da 

parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

23/03/2020, às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 
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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. No mesmo ato, 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

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005633-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ANDRADE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

ANA SEBASTIANA LISBOA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Confinante Fundo - Valmir Martins de Paula (TERCEIRO INTERESSADO)

Confinante Frente (TERCEIRO INTERESSADO)

Confinante Lado Direito - Senair Ribeiro (TERCEIRO INTERESSADO)

Confinante Lado Esquerdo - Abel da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005633-30.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA ANDRADE DE OLIVEIRA REU: ANA SEBASTIANA 

LISBOA, TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos, 

Trata-se de ação de usucapião movida por Maria De Fatima Andrade de 

Oliveira em desfavor de Ana Sebastiana Lisboa e Trese Construtora e 

Incorporadora Ltda. Compulsando os autos, verifico que não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova. Da preliminar de ilegitimidade passiva Afirma a primeira 

requerida ser ilegítima para figurar no polo passivo da lide, na medida em 

que não é proprietária do imóvel, salientando que o mesmo é de 

propriedade somente da segunda requerida. Pois bem. Conforme certidão 

de inteiro teor da matrícula do imóvel (Id. 4558240), consta que o mesmo 

foi averbado em nome da primeira requerida Ana Sebastiana Lisboa em 

12/06/1980 e conforme contrato de compromisso de compra e venda (Id. 

4444389) a requerida é compradora do imóvel da requerida Trese 

Construtora e Incorporadora LTDA. A despeito da alegação da parte 

requerida, é assente que aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de 

usucapião (REsp. 351.631-MG). De fato, o registro da promessa de 

compra e venda do imóvel à margem da matrícula do imóvel, consoante 

alude o art. 1.417 do Código Civil, garante ao promitente comprador o 

direito real à aquisição do imóvel. Com isso, tem-se que a primeira 

requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide, 

razão porque rejeito a alegação nesse sentido. Da preliminar de inépcia da 

inicial Desde logo, vejo que a preliminar não prospera, uma vez que o 

Código de Processo Civil fixou no § 1º, do artigo 330, os motivos que 

tornam a petição inicial inepta, quais sejam: falta de pedido ou causa de 

pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que 

se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão e a existência de pedidos incompatíveis entre si. 

Com efeito, a análise do processo revela que a petição inicial está material 

e formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras supra, tanto 

que possibilitou a realização da defesa sem maiores empecilhos. Ainda, 

ressalto que a parte autora apresentou certidão de inteiro teor atualizada 

da matrícula do imóvel (id. 4558376), suficiente para o processamento da 

demanda. Assim, rejeito a preliminar em análise. Da preliminar de falta de 

interesse de agir - inadequação da via eleita Alega a segunda requerida 

que seria inadequada a propositura da presente ação, pois à época do 

contrato de compra e venda entre a requerente e primeira requerida, no 

ano de 2006, o imóvel estava gravado com a indisponibilidade, 

determinada pelo juízo de falência da segunda Requerida, no ano de 2001, 

mesmo possuindo autorização para realizar a escritura do imóvel desde o 

ano de 1997. A parte autora, por sua vez, afirma que o imóvel 

usucapiendo não pertencia à Trese Construtora e Incorporadora desde 

05/12/1977, sendo averbado em nome da primeira requerida em 

12/06/1980, e que o ofício nº 1153/00 da Vara Especializada de Falência 

para averbação na matrícula 13.390 Livro 02, ocorreu em 16/01/2001, 

portanto, 21 (vinte e um) anos após a averbação ter sido realizada. Pois 

bem, o interesse de agir consiste na necessidade de demonstração pelo 

demandante de que a pretensão pleiteada é útil para garantir o direito 

disputado e de que sem ela, este direito pode acabar se perdendo. Nessa 

perspectiva, verifico que para a autora salvaguardar a pretensão alegada 

na inicial se afigura necessário a propositura da presente ação. Logo, 

possui legítimo interesse para o manejo desta ação. Ademais, vejo que a 

matéria aventada pela segunda requerida no tocante à superveniência de 

contrato de compra quando o imóvel já se encontrava gravado pela 

indisponibilidade determinada pelo juízo de falência é afeta ao próprio 

mérito da ação, pois apenas com a instrução dos autos será possível 

averiguar as condições da posse da autora. Assim, pelo princípio da 

asserção, a análise das condições da ação, em que está incluído o 

interesse de agir, deve se resumir a apreciar os fundamentos constantes 

da inicial, deixando para o mérito tudo aquilo que, como no caso 

judicializado, dependa do acervo probatório. Deste modo, remeto tal 

assertiva como questão do mérito, eis que esta preliminar confunde-se 

inquestionavelmente com o objeto da lide, que será examinada quando da 

prolação da sentença. Dos pontos controvertidos A partir dos autos, fixo 

os seguintes pontos controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) a 

origem da posse sobre o imóvel; b) o tempo de exercício da posse pela 

parte autora e pelos seus antecessores; c) se esta posse é mansa e 

pacífica; d) a existência de animus domini da parte autora; e) a destinação 

dada ao imóvel pela parte autora. Diante da natureza da controvérsia, 

determino a produção de prova oral, consistente apenas na oitiva de 

testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19/03/2020, às 15h30. 

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). Por 

fim, reiterem-se os ofícios enviados à União e ao Município para que 

manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018810-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES DA SILVA REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018810-56.2019.8.11.0002. Vistos. 

Hercules da Silva Reis propôs a presente ação declaratória de 

inexistência de debito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela 

antecipada de urgência em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora 

de Energia S/A, alegando, em síntese, que é titular da UC n.º 6/1560586-8 

e que desde o início do ano de 2019 vem sofrendo com as faturas 

abusivas encaminhadas pela requerida. Prossegue afirmando que durante 

o ano de 2018 sua média de consumo ficava em torno de R$ 300,00 

(trezentos reais) mensais e que nos meses de julho e agosto de 2019 as 

faturas voltaram a serem emitidas no valor que considera correto, quais 

sejam R$ 198,60 (cento e noventa e oito reais e sessenta centavos) e R$ 

290,38 (duzentos e noventa reais e trinta e oito centavos), 

respectivamente. No entanto, ressalta que as faturas de setembro, 

outubro e novembro de 2019 tiveram um aumento abrupto sem qualquer 

alteração no consumo familiar, tendo as faturas os valores de R$ 425,25 

(quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), R$ 497,43 

(quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), e R$ 

463,05 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos), 

respectivamente, o que considera abusivo. Assim requer a concessão da 

tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de interromper os 

serviços de fornecimento de energia elétrica da UC n.º 6/1560586-8, em 

razão das faturas referentes aos meses de setembro/2019, outubro/2019 

e novembro/2019, bem como, seja determinado que a requerida se 

abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. Requereu autorização para pagamento da fatura por 

depósito judicial no valor da média de consumo da unidade consumidora 

em caso de indeferimento do pedido de tutela e “a inclusão de novas 

faturas emitidas no curso da demanda não condizentes com o consumo 

da parte autora”. Determinada a emenda da inicial no Id. 26709734, se 

manifestou no Id. 26963060. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a 

emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida à autora 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). 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 da 

autora é evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar a origem da cobrança. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, 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. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. A parte autora pretende seja concedida 

tutela de urgência para que a requerida se abstenha de interromper os 

serviços de fornecimento de energia elétrica da UC n.º 6/1560586-8 em 

razão das faturas referentes aos meses de setembro/2019, outubro/2019 

e novembro/2019, bem como, seja determinado que a requerida se 

abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito. Com efeito, tenho que os pedidos não merecem 

prosperar, na medida em que não preenchidos os requisitos 

caracterizadores da tutela, em especial, a probabilidade do direito. Isso 

porque, da análise do histórico de contas de Id. 26690911 denota-se que 

desde janeiro/2019 a unidade consumidora do autor apresenta consumo 

em valor superior ao alegado pelo requerente como devido, tendo pago 

valores inferiores apenas nos meses de julho e agosto, o que não 

evidencia a alegada discrepância nas cobranças. Outrossim, a despeito 

de o autor afirmar que no ano de 2018 sua média de consumo ficava em 

torno de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, mas que não foi possível 

obter o histórico completo da unidade consumidora, devido ao prazo 

exigido pela requerida para apresentação do mesmo, contudo poderia o 

autor ter apresentado as faturas ou comprovantes de pagamento do 

consumo ocorrido durante o ano de 2018, o que não foi feito. Ademais, 

certo que sequer restou demonstrado o perigo de dano, uma vez que o 

autor entende que as cobranças são indevidas desde janeiro/2019, não 

se insurgindo a época contra a alegada abusividade das faturas, o que 

coloca em dúvida a mencionada ilegalidade das cobranças de setembro, 

outubro e novembro. Posto isso, ante o não preenchimento dos requisitos 

concessivos da tutela, indefiro os pedidos formulados na inicial. Em que 

pese à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 23/03/2020, às 17:00 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. Assim, intime-se pessoalmente parte 

autora por correio, uma vez que patrocinada pela Defensoria Pública (art. 

186, § 2º, do CPC/2015), para comparecimento à respectiva solenidade. 

No mesmo ato, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002118-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA RODRIGUES NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002118-45.2020.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de “ação de indenização por danos morais e materiais com 

pedido de tutela provisória de urgência” proposta por Gladstone Gimenis, 

em desfavor de Luzia Rodrigues Neves, sustentando, em síntese, que em 

06/11/2019, por volta das 19h27 ao retornar para sua residência dirigindo 

seu veículo (chevrolet corsa 1996), foi surpreendido por um veículo em 

alta velocidade que veio em sua direção, invadindo a contramão e se 

chocando com a lateral esquerda de seu automóvel. Salienta que um dos 

ocupantes do veículo estava visivelmente embriagado e que afirmou que o 

acidente teria ocorrido porque o motorista estava passando o celular ao 
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seu filho, tendo estes se comprometido a arcar com todas as despesas. 

Os veículos foram guinchados até uma oficina, onde permaneceram por 

21 dias, até que no dia 27/11/2019 o condutor do veículo foi até a 

residência do requerente, ocasião em que realizou ameaças para que os 

veículos fossem levados até outro local. Alega o autor que não aceitou, 

oportunidade em que o causador do acidente propôs deixar seu veículo 

em posse do autor, como garantia, para que pudesse levar o automóvel do 

demandante em outra oficina, o que foi aceito. No entanto, sustenta que só 

foi reaver seu veículo em 17/01/2020, quando Luiz Marques da Silva 

compareceu em sua residência, afirmando que teria consertado o veículo 

do requerente, entretanto, afirma que o automóvel estava irreconhecível. 

Assim, requer a parte autora tutela provisória de urgência para que o 

veículo de propriedade da requerida sofra bloqueio temporário de 

transferência, para que o bem sirva como garantia para ressarcir os 

danos materiais e morais sofridos pelo requerente e prevenir que o bem 

seja revendido durante o trâmite do processo. No mérito, pugna pela 

condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

18.000 (dezoito mil reais), a título de danos materiais e de R$ 28.000,00 

(vinte e oito mil reais), pelos danos morais; É a síntese do necessário. 

DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental, com fundamento no art. 

300 do CPC, 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. 

Inicialmente tenho que não restaram preenchidos os requisitos 

necessários para o deferimento do pedido de tutela, especialmente a 

probabilidade do direito. Isso porque, em que pese o autor afirmar nos 

autos que a requerida é proprietária do veículo Marca GM, Modelo: Captiva 

Sport, ano 2009/2009, Cor azul, Placa HGZ-8821, não carreou qualquer 

documento que corroborasse a afirmação, tampouco que demonstrasse o 

envolvimento deste no alegado acidente. Ademais, tenho que o 

acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em 

reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a 

observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária. É 

preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se 

tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. VEÍCULO. IMPEDIMENTO. 

TRANSFERÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. À luz do art. 301, 

do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Ausentes os requisitos legais necessários, 

imperiosa a reforma da medida restritiva lançada sobre o veículo de 

propriedade da parte, notadamente porque a questão posta em juízo 

demanda dilação probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0024.14.293870-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 23/01/2020) 

Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. No impulso, diante do 

interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 30/03/2020, 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. No mesmo ato, 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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001641-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA E BARROSO LTDA (AUTOR(A))

LEONISIA N N BARROSO (AUTOR(A))

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR(A))

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR(A))

NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME (AUTOR(A))

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REU)

 

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 mandado de citação/intimação do requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006661-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

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:

ETEVALDO RODRIGUES DA SILVA (REU)

E. K. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006661-62.2018.8.11.0002 

Vistos. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 29 de março de 2019, às 10h30min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva audiência de 

conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do 

CPC. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 
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10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

NCPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, até 

que se prove o contrário das afirmações consignadas. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro de 2019. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009202-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASTROGILDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009202-68.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM 

PEDIDO LIMINAR proposta por IBRANTINA PEREIRA DE REZENDE e 

ASTROGILDO JOSE DA SILVA, em desfavor de MOVEIS ROMEIRA LTDA e 

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMEIRA, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Aduzem os requerentes que, celebraram com a primeira 

requerida contrato de locação de imóvel comercial, tendo como objeto um 

salão comercial situado na Avenida Ary Paes Barreto, n° 1867, Bairro 

Cristo Rei na cidade de Várzea Grande-MT, tendo como prazo de locação 

o período de 07/04/2015 a 06/04/2020, cujo valor pelo aluguel seria de R$ 

8.000,00 reais com vencimento todo dia 10 de cada mês. Ocorre que, em 

virtude das dificuldades financeiras das requeridas os requerentes 

firmaram termo aditivo reduzindo o aluguel de R$ 8.000,00 para R$ 

7.000,00 reais, até a data de 30/06/2018, após o valor voltaria conforme o 

contrato originário. Assevera que, a partir do mês de maio/2018 a 

requerida deixou de adimplir as prestações, tendo a parte requerente 

buscado por várias vezes uma solução amigável, sendo que todas 

restaram infrutíferas. Postula em sede de antecipação de tutela, inaudita 

altera parte, a liminar de despejo da requerida. No mérito, requer a 

condenação da requerida ao pagamento dos alugueis, acrescidos de 

multa, juros e honorários advocatícios conforme contratualmente 

pactuado, bem como a condenação em custas e honorários advocatícios 

e, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Determinada a emenda à inicial a 

parte requerente manifestou-se no Id.16723853. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a inicial bem como sua emenda. 

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 à 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 o contrato entabulado entre as partes 

não faz previsão expressa de qualquer das garantias previstas no art. 37 

da Lei de Locação, bem assim restou evidenciada a falta de pagamento do 

aluguel na data convencionada. Contudo, verifica-se que o autor nada 

manifestou quanto à prestação de caução, que é requisito para a 

concessão da medida liminar; trata-se de uma medida de contracautela e 

serve para garantir eventual ressarcimento de dano sofrido pelo locatário 

em caso de insucesso da demanda ante a providência tomada "initio litis" 

pelo juízo. 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. Nesse 

sentido confira-se: “RESCISÃO CONTRATO LOCAÇÃO – IMOVEL 

URBANO - LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA – CAUÇÃO NÃO OFERTADA – 

REQUISITO INDISPENSÁVEL – ART. 59, §1º, IX, LEI Nº 8.245/91 – DECISÃO 

REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADA – RECURSO 

PROVIDO. 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. Não prestando a caução exigida, o indeferimento da liminar é 

medida que se impõe. Para que haja condenação por litigância de má-fé, 

deve restar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art.17 do CPC.” 

(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) – sem destaques no original. Consigno, por fim, que não é o 

caso de purgação da mora ante o expresso desejo do autor 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. No mais, em que pese à manifestação expressa da 

parte autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no artigo 

334, §4º, inciso I, do CPC, DETERMINO que sejam os autos encaminhados 

ao o 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, visando a realização de sessão de conciliação para o 

dia 25 de fevereiro de 2019, às 09h30min, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para 

o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer na sessão de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa 

de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 

10 (dez) dias antecedentes à data da conciliação designada, hipótese em 

que a sessão de conciliação será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro ainda 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 art. 334, § 8º, do CPC. Não 

havendo o comparecimento de qualquer das ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, 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 (art. 335, I, do 

CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível 

(art. 344 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). 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. No mais, presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentada no que dispõe o §2º do 

art. 99 do CPC, defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita até que 

se prove o contrario das afirmações consignadas. Por fim, considerando 

que os interessados são idosos e possuem idade superior a 60 

(sessenta) anos, o art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) lhe 

assegura a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na 

execução dos atos e diligências judiciais. Dessa forma, procedam-se as 
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devidas anotações nos registros dos autos. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008788-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZENAIDE DE ARCANJO (EXECUTADO)

JONATHAN DE ARCANJO LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 05(CINCO) 

DIAS ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DE ID 18832277, PELA PARTE 

REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001215-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DOMINGAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para, querendo, apresentar os 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). INTIMAÇÃO DAS 

PARTES para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua 

confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011224-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBARI DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL OAB - MT5380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SEZARIO PIVETA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. A par da exigência legal de prestação de 

caução do valor equivalente a 03 (três) meses de aluguéis para 

concessão da medida liminar de despejo, tenho por bem oportunizar a 

parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação de depósito 

dos respectivos valores ou a apresentação de caução idônea nos autos, 

nos moldes do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. Oportunamente, voltem-se os 

autos conclusos imediatamente para a análise do pedido liminar. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015438-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FIGUEIREDO CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA EDUCAR LTDA - ME (REQUERIDO)

AUTO ESCOLA FERRARI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (id: 28512754).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426861 Nr: 25564-70.2015.811.0002

 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: HORLEI BENEDITO DA SILVA

 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:

 Ante o exposto, rejeito a presente preliminar.Ausência de documentos 

essenciais à regulação do sinistroNo tocante a alegação veiculada pela 

requerida, de que o documento pessoal da autora esta ilegível, observo 

que a petição inicial está material e formalmente constituída não infringindo 

nenhuma das regras expostas, sendo certo que os documentos juntados 

aos autos constituem em documentos hábeis à propositura da ação e 

diferentemente do alegado não se encontra ilegível, não consistindo em 

ato impeditivo para o prosseguimento da lide. Assim, rejeito a presente 

preliminar.Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido do processoNo tocante a alegação veiculada pela requerida, de que 

falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que o comprovante de endereço carreado esta 

em nome de terceiros, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado à fls. 21 constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide, especialmente por ter a parte autora carreado 

aos autos o comprovante de endereço em seu nome próprio.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 335314 Nr: 3785-93.2014.811.0002

 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: MARCOS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, etc.

Verifica-se dos autos que a parte requerida efetuou o depósito 

espontâneo da condenação (fls. 101/102).

Pois bem, este juízo verificou em outros processos a existência de 

petições protocoladas pelos causídicos Claudison Rodrigues e Milton 

Jones Amorim Vieira, cada um se intitulando portador do direito ao 

levantamento de valores depositados em diversas demandas onde ambos 

os advogados atuavam em favor de seus clientes.

Deste modo, determino a intimação pessoal do autor no endereço indicado 

à fl. 05, para no prazo de 10 (dez) dias, comparecer em juízo e ratificar, 

ou não, a autorização para liberação de alvará.

No mais, determino que os causídicos Claudison Rodrigues e Milton Jones 

Amorim Vieira apresentem o instrumento particular de honorários 

contratuais firmado com o autor para eventual rateio dos honorários 

sucumbenciais e contratuais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 387693 Nr: 3847-02.2015.811.0002

 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: RODRIGO DE LIMA VIEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Verifica-se dos autos que a parte requerida efetuou o depósito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 271 de 470



espontâneo da condenação (fls. 83/88).

Pois bem, este juízo verificou em outros processos a existência de 

petições protocoladas pelos causídicos Claudison Rodrigues e Milton 

Jones Amorim Vieira, cada um se intitulando portador do direito ao 

levantamento de valores depositados em diversas demandas onde ambos 

os advogados atuavam em favor de seus clientes.

Deste modo, determino a intimação pessoal do autor no endereço indicado 

à fl. 05, para no prazo de 10 (dez) dias, comparecer em juízo e ratificar, 

ou não, a autorização para liberação de alvará.

No mais, determino que os causídicos Claudison Rodrigues e Milton Jones 

Amorim Vieira apresentem o instrumento particular de honorários 

contratuais firmado com o autor para eventual rateio dos honorários 

sucumbenciais e contratuais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 75563 Nr: 8025-77.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7.712/MT

 Vistos, etc.

Diante do pedido retro, razão pela qual suspendo o trâmite do processo 

pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, devendo 

os autos serem arquivados sem baixa na distribuição.

Transcorrido o prazo supra, ressalto ao exequente que 

independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 375289 Nr: 23228-30.2014.811.0002

 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: FELICIANO JOSE DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. 

MOVEIS S/A, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FELIPE CASTRO 

SOUZA - OAB:14.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A-MT, ANA FLÁVIA PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:105287, ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB:23.255, 

BRUNO RIBEIRO DE SOUZA - OAB:30.169, DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169/RN, FELIPE GAZOLA VIEIRA - OAB:76.696, HUGO 

NEVES DE MORAES ANDRADE - OAB:23.798, INESSA DE OLIVEIRA 

TREVISAN SOPHIA - OAB:MT 6.483, RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 232, substitui o perito engenheiro eletricista 

nomeado à fl. 143, pela empresa Mediape Mediação, Arbitragem e 

Recuperação de Empresas e Perícias Ltda., com endereço na Rua Isaac 

Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato Grosso, 

telefone: (65) 3332 9858, e-mail: contato@mediape.com.br, a qual deverá 

ser intimada para que tome ciência da nomeação, bem como para que 

decline o nome do profissional que realizará a perícia em questão, 

conforme decisão de fl. 143.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306259 Nr: 2030-68.2013.811.0002

 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: JANDERSON KLEBER GOMES LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:34.847-A/GO, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Vistos, etc.

Verifica-se dos autos que a parte requerida efetuou dois depósitos 

espontâneos da condenação (fls. 96/99).

Pois bem, este juízo verificou em outros processos a existência de 

petições protocoladas pelos causídicos Claudison Rodrigues e Milton 

Jones Amorim Vieira, cada um se intitulando portador do direito ao 

levantamento de valores depositados em diversas demandas onde ambos 

os advogados atuavam em favor de seus clientes.

Deste modo, determino a intimação pessoal do autor no endereço indicado 

à fl. 05, para no prazo de 10 (dez) dias, comparecer em juízo e ratificar, 

ou não, a autorização para liberação de alvará.

No mais, determino que os causídicos Claudison Rodrigues e Milton Jones 

Amorim Vieira apresentem o instrumento particular de honorários 

contratuais firmado com o autor para eventual rateio dos honorários 

sucumbenciais e contratuais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 98263 Nr: 12612-74.2006.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLEI BORGO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, Marcos Antonio de Almeida Ribeiro - 

OAB:5308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se integralmente o item III da sentença proferida nos autos 

principais da falência (fls. 181/182).

Por fim, advirto a Secretaria para que atente-se ao cumprimento das 

determinações proferidas por este juízo, a fim de evitar que os autos 

venham conclusos sem o devido cumprimento das decisões.

Oportunamente arquivem-se aos autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 296506 Nr: 16853-81.2012.811.0002

 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: GISLAINE DA COSTA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ALLIANZ SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:MT 13.094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por Gislaine da Costa 

Cintra em desfavor de Banco do Brasil S/A.

Instado ao pagamento, a parte devedora quedou inerte, pelo que foi 

efetuada penhora online do montante devido, tendo a instituição financeira 

novamente permanecido silente.

Intimado, o credor concordou com os valores conscritos, requerendo o 

levantamento dos valores.

Após, foi expedido o alvará de levantamento de valor para a parte 

exequente, vindo os autos conclusos para extinção.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeita, 
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cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 794, 

inciso I, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, I, do 

Código de Processo Civil.

Custas, conforme posta na sentença.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376027 Nr: 23784-32.2014.811.0002

 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: VANUSA FERREIRA DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM - CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, EMILIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:MT 

2.5524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Vistos, etc.

Através do petitório de fls. 71/76, a parte autora informa a destituição do 

advogado Dr. Milton Jones de Amorim Vieira, requerendo que todas as 

intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do seu advogado 

Dr. Claudison Rodrigues.

No seguimento, as partes firmaram acordo às fls. 77/78, pugnando por 

sua homologação e extinção.

Pois bem, este juízo verificou em outros processos a existência de 

petições protocoladas pelos causídicos Claudison Rodrigues e Milton 

Jones Amorim Vieira, cada um se intitulando portador do direito ao 

levantamento de valores depositados em diversas demandas onde ambos 

os advogados atuavam em favor de seus clientes.

No mais, constata-se que o acordo firmado extrajudicial às fls. 77/78, foi 

assinado pelo advogado Dr. Milton Jones de Amorim Vieira, bem como 

indicou a sua conta bancária para o depósito.

Desta feita, postergo a homologação do acordo, devendo ser intimada 

pessoalmente a parte autora no endereço indicado à fl. 04, para 

comparecer em juízo e ratificar, ou não, a autorização para liberação de 

alvará e o acordo firmado às fls. 77/78.

Cumprida a determinação supra, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389307 Nr: 4906-25.2015.811.0002

 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: GONÇALO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 103, determino seja expedido o competente alvará 

do valor depositado nos autos em favor do perito judicial.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 142.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306723 Nr: 2544-21.2013.811.0002

 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: LUCIENE MARIA BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

(CALCENTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB38.266, GEFFERSON ALMEIDA DE SA - OAB:15761

 Ante o exposto, declaro extinta a obrigação de fazer e pagar invocadas 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase.Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

do valor consignado em juízo pelo requerido.Ato contínuo, intime-se a 

autora pessoalmente, acerca da transferência efetuada.Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Por fim, em atenção ao artigo 85 e seu §18, do Novo Código 

de Processo Civil, desentranhem-se a petição e documentos de fls. 

213/221, devendo ser autuada em apartado, como Ação Autônoma. Após, 

volte-me os autos conclusos para deliberações.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 216182 Nr: 11548-58.2008.811.0002

 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: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR PIOTTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT 15.013-A

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

 Vistos, etc.

Determino o ARQUIVAMENTO dos autos, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 334540 Nr: 3083-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIO DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.972, SOFIA ALEXANDRA DE MASCARENHAS - 

OAB:MT 7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:PB 1.853- A, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386/SP

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o disposto nos artigos 

835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto no item 

2.19.1 da CNGC.

Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor 

mencionado às fls. 169/170 em R$ 5.034,98, nas contas do devedor 

Aymoré Crédito, financiamento e Investimento S.A. – CNPJ n° 

07.707.650/0001-10.

 Havendo bloqueio de valores suficientes para satisfação do crédito, 

comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma 

como determina o art. 7º, parágrafo 1º, da Resolução n. 015/2012/TP do 

TJ/MT, devendo ainda ser observado o que determina o item 2.13.9 da 

CNGC:

 “2.13.9 – Para conclusão dos depósitos judiciais originados das penhoras 

on line (Bacenjud), deve-se informar no campo de transferência: Banco 

001 – Banco do Brasil – agência 3834 – CPF/CNPJ do executado”.

E ainda:

 “Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 273 de 470



executado para apresentação de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1.º).” 

(item 2.19.6. da CNGC)

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 

836, caput do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto 

for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Mas, se realizada a penhora, intime-se o devedor sobre os termos da 

constrição, oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que entender de 

direito.

 E, em caso negativo, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 215630 Nr: 11023-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOBO E SOUZA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, IGL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO EDUARDO LOUREIRO 

- OAB:127.203, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA 

- OAB:8203/MT, JOAO BATISTA BENETI - OAB:3.065/MT, LEONARDO 

GOMES BRESSANE - OAB:10.102/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o disposto nos artigos 

835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto no item 

2.19.1 da CNGC.

Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor 

mencionado às fls. 212/213 em R$ 3.469,39, nas contas do devedor Lobo 

& Souza Comércio e Representação LTDA. – CNPJ n° 02.275.018/0001-21.

 Havendo bloqueio de valores suficientes para satisfação do crédito, 

comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma 

como determina o art. 7º, parágrafo 1º, da Resolução n. 015/2012/TP do 

TJ/MT, devendo ainda ser observado o que determina o item 2.13.9 da 

CNGC:

 “2.13.9 – Para conclusão dos depósitos judiciais originados das penhoras 

on line (Bacenjud), deve-se informar no campo de transferência: Banco 

001 – Banco do Brasil – agência 3834 – CPF/CNPJ do executado”.

E ainda:

 “Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado para apresentação de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1.º).” 

(item 2.19.6. da CNGC)

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 

836, caput do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto 

for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Mas, se realizada a penhora, intime-se o devedor sobre os termos da 

constrição, oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que entender de 

direito.

 E, em caso negativo, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 252556 Nr: 11664-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLANS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNAT SUNGLASSES COMÉRCIO DE 

OCULOS LTDA, GILBERTO RIOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:MT 15.013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Francisco 

Dorigan - OAB:49473/PR, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:OAB/MT 

6.588, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:OAB/MT 9173-B

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o disposto nos artigos 

835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto no item 

2.19.1 da CNGC.

Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor 

mencionado às fls. 410/412 em R$ 5.189,44, na conta do devedor Magnat 

Sunglasses Comércio de Oculos LTDA. – CNPJ n° 03.301.261/0001-301.

 Havendo bloqueio de valores suficientes para satisfação do crédito, 

comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma 

como determina o art. 7º, parágrafo 1º, da Resolução n. 015/2012/TP do 

TJ/MT, devendo ainda ser observado o que determina o item 2.13.9 da 

CNGC:

 “2.13.9 – Para conclusão dos depósitos judiciais originados das penhoras 

on line (Bacenjud), deve-se informar no campo de transferência: Banco 

001 – Banco do Brasil – agência 3834 – CPF/CNPJ do executado”.

E ainda:

 “Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado para apresentação de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1.º).” 

(item 2.19.6. da CNGC)

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 

836, caput do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto 

for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Mas, se realizada a penhora, intime-se o devedor sobre os termos da 

constrição, oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que entender de 

direito.

 E, em caso negativo, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 327873 Nr: 24214-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA PEDROZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 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

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por Julieta Pedroza 

de Almeida em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Consta às fls. 160, petição informando que as partes firmaram acordo, 

pugnando por sua homologação e extinção do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Da analise do sistema Apolo verifica-se que de fato a requerido 

protocolou conforme demonstrado nos autos, ocorre que a 

supramencionada petição foi rejeitada conforme documento em anexo.

Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO por 

sentença o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais 

e jurídicos efeitos.

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

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, alínea “b”, do CPC.

Honorários na forma convencionada e custas processuais pela parte 

requerida.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.

Por fim, considerando que na decisão retro não foi determinada a 
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conversão de indisponibilidade em penhora, transfiro, nesta oportunidade, 

o montante penhorado às fls. 149 para a Conta única, razão pela qual, 

defiro o pedido de fls. 159.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 237416 Nr: 17194-15.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PINTO DE BARROS, JOANIL MARIA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANEIDE MARTINS DE FREITAS 

- OAB:8345/MT, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:MT 9.995, SHEYLA MARTINS RODRIGUES - OAB:193833 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, 

determino a remessa do presente feito ao digno contador judicial para que 

proceda a apuração do débito exequendo nos termos da sentença e o 

acórdão proferido nos autos, devendo ser apurado da seguinte forma:

PRIMEIRO CÁLCULO:

- A sentença de fls. 153/160 e acórdão proferido de fls. 209, a requerida 

foi condenada ao pagamento da indenização no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) + 15% de honorários de sucumbência, acrescido de 

correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (12.01.2007), 

além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida da seguradora ré (26.04.2010).

De imediato, a requerida efetuou o depósito espontâneo de R$ 20.679,48 

(fls. 176/177 – 13.12.2011).

O primeiro cálculo deverá ser relativo a esse evento, a fim de verificar se 

há saldo devedor remanescente a ser pago, observando os juros e 

correção monetária estipulados na sentença e o acórdão, bem assim a 

data do depósito.

SEGUNDO CÁLCULO:

Constata-se dos autos, que houve recurso de apelação, com o retorno 

dos autos do TJMT, de forma imediata, a parte requerida efetivou o 

depósito do monte de R$ 4.579,45 (fls. 236 – 24.10.2013).

Assim, o segundo cálculo deverá ser atualizado, deduzindo o segundo 

depósito no valor de R$ 4.579,45 que se deu em 24.10.2013, a fim de ser 

constatada eventual presença de saldo remanescente.

Isso porque o depósito judicial é remunerado, devendo os cálculos 

respeitar esse comando, sendo imprescindível realizar a conta de maneira 

justa, não prejudicando o direito de nenhuma das partes.

Com a apresentação do cálculo, intimem-se as partes a seu respeito e, 

após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpram-se. Intimem-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376038 Nr: 23788-69.2014.811.0002

 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: LUCILA ZÉLIA CORREA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIÃO QUINTINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:MT 7.329B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117, RODRIGO BELONI - OAB:16.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do CPC, para tornar definitiva a medida liminar concedida, 

determinando ao requerido o dever de abster-se de praticar atos de 

turbação ou esbulho que molestem a posse da empresa autora em relação 

ao imóvel descrito nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais).Condeno o requerido ao pagamento das despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de 10% 

sobre o valor da causa, atento à natureza e importância da causa, o grau 

de zelo profissional e o extenso tempo em que a lide se processou, nos 

termos do art. 80, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo 

prazo previsto em lei, uma vez que lhes concedo os benefícios da justiça 

gratuita.Transitada em julgado a sentença, certifique-se, e não havendo 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com 

baixa e anotações.P.I. Cumpra-se. Ás providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 27 de janeiro de 2020.SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 212192 Nr: 7668-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENA PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21310/O

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

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o disposto nos artigos 

835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto no item 

2.19.1 da CNGC.

Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor 

mencionado às fls. 175/176 em R$ 93.435,23, nas contas do devedor 

Transportadora Arara Azul LTDA. – CNPJ n° 02.315.626/0001-12.

 Havendo bloqueio de valores suficientes para satisfação do crédito, 

comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma 

como determina o art. 7º, parágrafo 1º, da Resolução n. 015/2012/TP do 

TJ/MT, devendo ainda ser observado o que determina o item 2.13.9 da 

CNGC:

 “2.13.9 – Para conclusão dos depósitos judiciais originados das penhoras 

on line (Bacenjud), deve-se informar no campo de transferência: Banco 

001 – Banco do Brasil – agência 3834 – CPF/CNPJ do executado”.

E ainda:

 “Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado para apresentação de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1.º).” 

(item 2.19.6. da CNGC)

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 

836, caput do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto 

for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Mas, se realizada a penhora, intime-se o devedor sobre os termos da 

constrição, oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que entender de 

direito.

 E, em caso negativo, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 571055 Nr: 4485-93.2019.811.0002

 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: TERRA SANTA AGRO S/A, VALOR ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI, MASSA 

FALIDA DE IZIDORO ZULLI, MASSA FALIDA DE NICOLA CASSINI ZULLI, 

MASSA FALIDA DE RUBENS ZULLI, MASSA FALIDA DE ENIO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO WAISBERG - OAB:OAB/SP 

146.176, RICARDO POMERANC MATSUMOTO - OAB:OAB/SP 174.042, 

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:, 

MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 INTIMAR os requeridos para apresentar no prazo legal, as contrarrazões 

acerca do recurso de fls. 366/451

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393412 Nr: 7436-02.2015.811.0002

 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: MARCOS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC, ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

DE FLS. 147/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411247 Nr: 17329-17.2015.811.0002

 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: MARIA DAS DORES GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DE 

SEGURO- S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIK JÚNIOR NEVES BARACAT - 

OAB:MT 18.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR no prazo de 

05(cinco)dias, acerca do cumprimento voluntário da sentença de fls. 

196/200.

 Intimação das Partes

 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 Das partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC, ACERCA DO LAUDO PERICIAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426861 Nr: 25564-70.2015.811.0002

 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: HORLEI BENEDITO DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 (...) Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas 

partes.Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais o Dr. João Leopoldo 

B a ç a n ,  m é d i c o  p e r i t o ,  c o m  e - m a i l  p a r a  c o n t a t o : 

joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da nomeação, com cópia dos 

quesitos das partes, ocasião em que indicará local e horário dos trabalhos 

periciais, dos quais as partes deverão ser intimadas (art. 474, CPC).Fixo 

desde já os honorários periciais em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

a título de honorários periciais.A requerida deverá efetuar o depósito 

prévio integral em favor do perito, ficando deferido o levantamento de até 

cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início 

dos trabalhos, devendo remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados os esclarecimentos necessários (art. 

465, § 1º do CPC).Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o 

periciando apresenta alguma lesão permanente 2) Em caso afirmativo, se 

trata de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal 

foi atingido? 4) Sendo o caso de invalidez parcial, qual o grau da perda 

anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou residual? 5) A causa desta 

lesão. Os quesitos da requerida encontram-se à fls. 42. Intime-se o 

requerente para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC).Intimem-se as partes para, querendo, 

indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. (...) Cumpra-se.Várzea 

Grande-MT, 04 de dezembro de 2019.Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426861 Nr: 25564-70.2015.811.0002

 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: HORLEI BENEDITO DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 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.: 426861 Nr: 25564-70.2015.811.0002

 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: HORLEI BENEDITO DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 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.: 405258 Nr: 24038-48.2015.811.0041

 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: MARCOS AURÉLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:MT 17.727-A

 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 Marcos 

Aurélio da Silva, 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 
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com relação ao contrato nº 2116839298.Outrossim, por consequência, 

convalido a liminar deferida nos autos.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.Várzea Grande/MT, 27 de 

janeiro de 2020.SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008551-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DOMINGOS DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008551-70.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de embargos de declaração oposto pela parte autora (id, 

27612006), ao argumento de que a decisão prolatada nos autos aponta 

erro material, quanto ao nome da parte, bem como requer que a presente 

demanda seja processada neste juízo. Pois bem, conheço dos embargos, 

em vista dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC – 

art. 536) e verifico, desde já, o erro material apontado pelo embargante. 

Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos processuais 

exigidos na lei de regência, acolho parcialmente os embargos de 

declaração opostos pela embargante para corrigir a decisão nos 

seguintes termos: “Vistos. Acolho a emenda da inicial (Id. 21756354), a fim 

de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Trata-se de pedido de 

suprimento judicial proposta por Benedito Domingos de Barros, visando o 

suprimento judicial de outorga de segunda via da escritura pública descrito 

na inicial. A demanda é de competência de uma das Varas Especializadas 

de Família e Sucessões, todavia, os autos foram indevidamente 

distribuídos para esta Vara Cível. (...)”. No mais, mantenho inalterada a 

decisão proferida no id. 26302918. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015147-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDILAINE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015147-02.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ademais, 

constata-se que, a requerente requer pelo benefício da justiça gratuita, 

contudo no que concerne aos parâmetros para a concessão do benefício 

da gratuidade judiciária, é indispensável à demonstração da efetiva 

necessidade de que trata o caput do art. 98, do CPC. Conforme o disposto: 

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência 

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

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

lei.”, fazendo jus, neste caso, ao benefício da assistência judiciária 

gratuita através de mera declaração de sua hipossuficiência, conforme 

previsto no §3º do artigo 98, do CPC. De outra parte, verifica-se que a 

parte requerente possui nível superior completo, atua na profissão de 

fisioterapeuta, o que não subentende situação miserável. No presente 

caso, caberia a requerente comprovar a hipossuficiência, ora alegada, 

porém não há nos autos dados que comprovem a sua renda, tampouco as 

despesas extraordinárias, que possam comprometer o sustento do autor, 

o que poderia demonstrar a impossibilidade em arcar com as despesas 

processuais. Conforme a jurisprudência pátria, não se presume 

m i s e r a b i l i d a d e :  T J S P  -  A P L  5 7 3 4 9 4 2 0 0 8 8 2 6 0 0 1 9  S P 

0005734-94.2008.8.26.0019. RELATOR(A): SEBASTIÃO FLÁVIO. 

JULGAMENTO: 23/11/2011. ÓRGÃO JULGADOR: 25ª CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO. PUBLICAÇÃO: 02/12/2011. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERENTE 

DO BENEFÍCIO QUE TEM PROFISSÃO DE NÍVEL SUPERIOR. FATO 

BASTANTE PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE 

JURÍDICA AFIRMADA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO DENEGADA. (Grifei). No 

entanto, segundo o Código de Processo Civil (artigos 98 à 102): “o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, 

§2º, do CPC). Ante o exposto, intime-se a parte 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, o que se não for possível também deverá ser 

informado; 2. Juntar 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. 290, CPC c/c 456, §1º, da 

CNGC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos imediatamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018750-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA BATISTA (AUTOR(A))

ELIETE TEIXEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDACYR CECILIA FERREIRA PAES DE BARROS ZERBINATO (REU)

JACKELINE ALVES ZERBINATO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1018750-83.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência proposta 

pro Eliete Teixeira Batista e Eduardo da Silva Batista em desfavor de 

Jackeline Alves Zebinato e Audacyr Cecilia Ferreira Paes de Barros 

Zebinato. Analisando detidamente a exordial, verifica-se que a pretensão 

autoral é para determinar que as requeridas promovam imediatamente o 

procedimento de inventário extrajudicial ou judicial, via de consequência, 

realizam a transferência e registro definitivo do imóvel descrito na exordial. 

É cediço que a finalidade do inventário é apurar o acervo hereditário e 

verificar as dívidas e obrigações, cuja matéria é de competência absoluta 

da Vara Especializada de Família e Sucessões para apreciação e 

julgamento deste feito. Neste sentido, vejamos: PEDIDO DE ABERTURA DE 

INVENTÁRIO. CABIMENTO. LEGITIMIDADE. 1. O inventário é o processo 

judicial, de jurisdição contenciosa, destinado a apurar o acervo hereditário 

e verificar as dívidas e obrigações pendente, deixadas pelo de cujus, 

para, após o pagamento do passivo e cumprimento das obrigações, 

estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros. 2. A 

legitimidade para promover a abertura do inventário é tanto de quem 

estiver na posse e administração dos bens do espólio, como também das 

demais pessoas a quem o legislador conferiu legitimação concorrente, 

inclusive credores. Inteligência dos arts. 615 e 616 do NCPC. Recurso 

provido. (Apelação Cível Nº 70081331431, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 

Julgado em 29/05/2019). Sendo assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

presidir o presente feito, determinando sua remessa a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se e 

cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso requer. (Assinado digitalmente) 
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SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012939-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS MATTOS (AUTOR(A))

FAC IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA NAYARA DIAS DE PINTO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012939-45.2019.8.11.0002. 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 os endereços eletrônicos das partes. Ademais, nota-se 

que não foi juntado procuração ad judicia em nome da Sra. Patricia Martins 

Mattos. 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, o que se não for possível também deverá ser 

informado. 2. Juntar procuração ad judicia. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1013763-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observa-se dos autos, que as partes 

informaram a realização de acordo extrajudicial requerendo seja o referido 

acordo homologado por esse juízo, conforme se infere no Id. 28101114. 

Logo em seguida, vieram aos autos oposição ao acordo firmado entre as 

partes, de terceiro interessado na produção da prova a ser produzida, 

requerendo a nulidade do referido acordo e intimação das partes para 

manifestarem acerca do alegado na oposição (Id. 28205337). Pois bem, 

verifica-se que o referido acordo não é passível de homologação. Isso 

porque, o procedimento de produção antecipada de provas (art. 381 do 

Código de Processo Civil), é medida probatória autônoma que em regra, 

não possui caráter contencioso, mas meramente homologatório. Há ainda 

de se ressaltar, que não existe valoração dos fatos, consequências 

jurídicas ou projeção de consequências jurídicas[1], não produzindo assim 

coisa julgada material, sendo que a sentença proferida na medida se 

limitará apenas a homologar a prova. Nesse sentido: “EMENTA – 

CAUTELAR – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA 

MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA, NÃO PRODUZINDO COISA JULGADA 

MATERIAL – VALORAÇÃO DA PROVA – COMPETÊNCIA DO JUIZ DA 

AÇÃO PRINCIPAL CAS0 VENHA A MESMA A SER PROPOSTA. A 

produção antecipada de provas não é ação declaratória, a sentença é 

apenas homologatória, não produzindo coisa julgada material. A valoração 

da prova pertence ao Juiz da causa principal e não ao juiz da medida 

cautelar. No curso do procedimento cautelar nem sequer há controvérsia 

ou discussão sobre o mérito da prova” (Humberto Theodoro Júnior, Curso 

de Direito Processual Civil, vol. II, 3ª ed., p. 1254/1255).Apelação não 

provida”.(TAMG, Apelação Cível n. 341.212-2, Monte Carmelo, Relator Juiz 

Delmival Almeida Campos, ac. un., j. 26/02/2002). ''PROCESSUAL CIVIL. 

MEDIDA CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA 

MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA PROVA PERICIAL. APELAÇÃO DA 

UNIÃO IMPROVIDA. 1. A sentença na ação cautelar de produção 

antecipada de prova é meramente homologatória, de modo que não cabe 

ao julgador senão verificar a regularidade formal do feito, sem valorar o 

resultado da perícia, tampouco examinar preliminares de mérito 

relacionadas ao futuro processo de conhecimento, como, por exemplo, 

ausência de interesse de agir. 2. O fato de terem transcorrido mais de 

nove anos entre a perícia e a sentença que a homologou não é bastante 

para infirmar a prova já realizada e validada pelo julgador, a qual servirá 

mais ao futuro processo que propriamente ao interesse ou direito subjetivo 

da parte, muito embora não vincule o magistrado diretor da ação principal, 

se e quando aforada (AC 0007905-96.2002.4.01.3500/GO, Rel. 

Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 

07.12.2009, p. 119). 3. Apelação improvida''.[2] Ademais, é de 

conhecimento público e notório a existência do Inquérito Civil instaurado 

pelo Ministério Público (SIMP nº 014007-006/2019), no qual restou 

proferida decisão indicando a necessidade de realização da prova aqui 

pretendida, embora haja independência entre a esfera administrativa e 

judicial, aguardando a realização da prova a ser produzida na presente 

demanda. Aliem-se isso a existência de inúmeras ações propostas pelos 

condôminos, cuja prova produzida nestes autos, servirá de elementos 

para prova judicial em eventual fase instrutória nos respectivos 

processos, prova esta que será capaz de proteger direitos fundamentais 

transindividuais, que envolvem a coletividade, cuja tutela necessita ser 

preventiva. Portanto nos termos da fundamentação acima, não há que 

falar em homologação do acordo extrajudicial realizado entre as partes, 

considerando o procedimento próprio para asseguração da prova, razão 

pela qual deixo de homologar o acordo realizado entre as partes, restando 

prejudicada por consequência lógica a oposição interposta pelo terceiro 

interessado. Outrossim, considerando que até o presente momento, não 

fora concedido vistas ao Ministério Público e, por se tratar de direito 

coletivo determino dê se vista imediatamente dos autos ao Ministério 

Público a fim de apresentar parecer e em sendo o caso de interesse 

apresentar quesitos para a realização da perícia designada. No mais, 

aguarde-se a realização da perícia agendada para o dia 31.01.2020. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] “Art. 382 [...] § 2º O juiz não se 

pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as 

respectivas consequências jurídicas.” (BRASIL, Lei nº 13.105/2015) [2] 

(Apelação Cível nº 0008359-29.2000.4.01.3700/MA, 3ª Turma do TRF da 

1ª Região, Rel. Monica Sifuentes. j. 01.09.2015, unânime, e-DJF1 

18.09.2015).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012011-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (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 obrigação de fazer c/c 

pedido de antecipação de tutela proposta por Condomínio Terra Nova 

Várzea Grande I em desfavor de Rodobens Negócios Imobiliários S.A e 

Incorporadora Imobiliária Várzea Grande Spe, a qual requereu a 

concessão da tutela de urgência a fim de ser determinada a realização de 

prova pericial para ser apurado com precisão as causas da instabilidade 
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do solo e solução eficaz para a sua estabilização no solo do condomínio. 

No mérito pugnou pela confirmação da tutela pretendida e condenação das 

requeridas em pagamento de perdas e danos, de valor equivalente as 

despesas decorrentes dos defeitos de construção, a ser apurados na 

perícia a ser realizada. Na decisão de Id. 24346667, restou determinado 

que a parte autora adequasse sua pretensão inicial, considerando que o 

Código de Processo Civil prevê instituto próprio para a produção de prova 

pericial, por meio da ação de produção antecipada de provas, 

mostrando-se descabida a pretensão da parte autora na presente 

demanda. Devidamente intimada da referida decisão a parte autora se 

manteve inerte, conforme certidão de Id. 25848362, razão pela qual o 

processo fora extinto sem resolução do mérito (Id. 25874766). Por fim, a 

parte autora apresentou embargos de declaração alegando omissão na 

sentença proferida, visto que diante da fundamentação da referida 

decisão optou por ingressar com o procedimento de produção antecipada 

de provas (nº 1013763-04.2019.811.0002), sendo ainda distribuída por 

conexão a esta demanda, cumprindo assim o solicitado na decisão retro 

que determinou que a parte autora esclarecesse sua pretensão. Assim, 

requer o recebimento dos presentes embargos, para que seja deferida a 

inicial e julgar procedente a presente demanda. Pois bem, conheço dos 

embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua 

admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022). No entanto, não 

vislumbro qualquer vício no conteúdo da referida decisão que possa 

configurar omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo porque em 

que pese à propositura da medida de antecipação de provas, a parte 

autora não realizou a emenda da inicial, esclarecendo acerca do 

prosseguimento da presente demanda, adequando a sua eventual 

pretensão, quanto aos outros pedidos, nos termos da fundamentação da 

referida decisão. Ademais, cumpre ressaltar que o Código de Processo 

Civil, prevê expressamente que a medida de antecipação de provas não 

previne a competência do juízo para a ação que eventualmente se venha a 

propor com utilização da prova a ser produzida. Outrossim, o pedido de 

tutela pretendido na presente demanda, decorre da produção antecipada 

de provas há ser realizada, tendo a parte autora proposto procedimento 

de produção antecipada de provas, qual seja medida autônoma, não 

possuindo identidade quanto a causa de pedir, tampouco quanto as 

consequências judiciais que acarretarão. Assim, considerando que a 

parte embargante não se ateve as regras procedimentais, quando da 

propositura da demanda, e mesmo sendo oportunizada a sanar as 

irregularidades apontadas na decisão que determinou a emenda da inicial, 

a fim de esclarecer a propositura, manteve-se inerte, deixando transcorrer 

o prazo sem qualquer manifestação, não há como reconhecer que houve 

omissão na sentença objurgada, motivo pelo qual com fulcro nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes 

embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal como está 

lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015142-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI JOSE CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1015142-77.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARLI JOSE CORREA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

Defiro a assistência judiciária gratuita à parte Autora. Anote-se. Ab initio, 

cuida-se de pleito de desistência da presente ação em relação ao 

segundo Requerido Município de Várzea Grande (ID 25480091). Pois bem. 

O limite para a desistência da ação é o oferecimento da contestação, 

conforme prevê o § 4º, do art. 485, do Código de Processo Civil: “§ 4º 

Oferecida à contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação.” Melhor doutrina enfatiza: “O réu depois de citado, 

tem de ser ouvido sobre o pedido de desistência formulado pelo autor. 

Somente pode opor-se a ele, se fundada sua oposição. A resistência pura 

e simples, destituída de fundamento razoável, não pode ser aceita porque 

importa em abuso de direito”. E eventual inconformismo da ré deve ser 

fundamentado. Logo, é de se acolher o pedido de desistência, já que não 

houve contestação, nem tampouco houve citação. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC homologo a desistência 

em relação ao segundo requerido Município de Várzea Grande e, em 

consequência, julgo extinta a ação, sem resolução de mérito, o que 

fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios, porque desprovido de contraditório e, portanto, 

causalidade. Com fulcro nos artigos 225 cc 999, ambos do Código de 

Processo Civil homologo a renúncia ao direito recursal, porque a 

desistência da ação faz presumir o desinteresse recursal, devendo a 

Serventia certificar, de imediato, o transito em julgado (coisa julgada formal 

art. 486 CPC). Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, anote-se 

a extinção em relação ao segundo requerido Município de Várzea Grande. 

Lado outro, trata-se de ação que objetiva o custeio do valor referente à 

energia elétrica necessária à manutenção do serviço de atendimento 

domiciliar home care, fornecido por operadora de plano de saúde. Em 

síntese, alega que é atendida pela operadora (QUALYVIDA) e que a 

mesma instalou em sua residência o serviço de home care. Alega que seu 

consumo mensal de energia disparou e não tem condições de arcar com 

tal despesa. Diante disso, requer em sede liminar a instalação de novo 

ponto de energia elétrica, exclusivo para o quarto onde a parte Autora 

permanece diariamente, bem como que o Estado de Mato Grosso arque 

com os custos mensais relativos ao gasto de energia elétrica do referido 

home care. Pois bem. No que concerne ao requerimento de custeio pelo 

Estado de Mato Grosso da tarifa de energia elétrica indefere-se pelas 

razões a seguir: O Governo Federal instituiu a Tarifa Social de Energia 

Elétrica – TSEE que é “caracterizada por descontos incidentes sobre a 

tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de energia elétrica” 

(art. 1º da Lei nº 12.212/2010). O art. 1º da Portaria Interministerial nº 630 

de 08 de novembro de 2011 diz: “Art. 1º Será beneficiada com a Tarifa 

Social de Energia Elétrica - TSEE a unidade consumidora habitada por 

família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal - CadÚnico, com renda mensal de até três salários mínimos, que 

tenha entre seus membros portador de doença ou com deficiência (física, 

motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, 

procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de 

aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, 

demandem consumo de energia elétrica”. O auxílio às famílias que têm 

parente com deficiência ou doença cujo tratamento necessita de 

equipamentos ou instrumentos que demandem consumo de energia 

elétrica é realizado pelo benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica 

-TSEE. Conforme Nota Técnica da Coordenação Geral de Atenção 

Domiciliar do Ministério da Saúde, há requisitos e um fluxograma a ser 

seguido para a inclusão de usuários neste benefício. O primeiro passo 

administrativo é que: “o usuário ou família devem solicitar relatório ou 

atestado médico em qualquer estabelecimento de saúde público ou privado 

(neste último caso, deve haver homologação do documento junto à 

Secretaria Municipal ou Distrital de Saúde).” A situação noticiada pela 

parte Autora parece adequar-se ao benefício, sendo que no caso em que 

o fornecimento do serviço de home care e atestados forem efetivados de 

forma particular e não pelo Sistema Único de Saúde, devem ser 

homologados na Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, não há 

comprovação nos autos de que a parte Autora requereu, ou foi negada a 

sua inclusão no programa. Nesse sentido, o Enunciado 3 da III Jornada de 

Direito da Saúde: “Nas ações envolvendo pretensões concessivas de 

serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica 

mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da 

prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde 

Suplementar.” Verifica-se que o Poder Judiciário não deve interferir nas 

atividades e procedimentos administrativos exigidos pelo Poder Público na 

execução de suas políticas públicas, especialmente, quando se requer 

informações básicas e necessárias ao cadastramento de beneficiários 

que, aparentemente, sequer foi realizado pela parte autora. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Dispenso a realização de 

audiência de conciliação prévia, haja vista a incidência da hipótese 

prevista no art. 334, §4º, inciso II do CPC, pois o direito à saúde da parte 

autora é indisponível, assim como também os direitos dos entes públicos 

são, em regra, indisponíveis e não transacionáveis, especialmente no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 279 de 470



caso em tela, que importará em dispêndio de verbas públicas. Cite(m)-se a 

parte Ré, para, querendo, responder(em) a presente ação no prazo legal 

(art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação, 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). Cite-se e 

intime-se, expedindo carta precatória, se for o caso. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 4 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016940-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA BORDINHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE COMODORO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016940-73.2019.8.11.0002. AUTOR(A): JOAO MARIA BORDINHAO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COMODORO Vistos, Em face 

do bloqueio de valores nos autos nº 1016940-73.2019.8.11.0002 (R$ 

235.755,00), foi autorizado o levantamento do valor de R$ 191.031,61 para 

pagamento da prestação de serviços médicos, conforme NF nº 6919, em 

favor do Lacic Laboratório de Hem. e Card. Interv. do Centro Oeste Ltda 

(ID 27218738). Restando um saldo de (R$ 44.723,39). Portanto, autorizo o 

levantamento do valor de R$ 25.602,82 para pagamento das despesas 

hospitalares referente ao paciente João Maria Bordinhão, conforme NF nº 

5187, em favor da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. E ainda, 

por medida de efetividade jurisdicional e celeridade processual, autorizo o 

levantamento do valor de R$ 6.207,56 para pagamento das despesas 

hospitalares referente ao paciente Expedito dos Santos, ora parte Autora 

dos autos nº 1000536-20.2019.8.11.0002, conforme NF nº 5185, em favor 

da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda, decorrente; e, do valor 

de R$ 1.600,00 para pagamento dos serviços médicos referente a 

paciente Joana de Souza Lima, ora parte Autora dos autos nº 

1014834-02.2019.8.11.0015, conforme NF nº 6933, em favor do Lacic 

Laboratório de Hem. e Card. Interv. do Centro Oeste Ltda. Traslade-se 

cópia desta decisão e alvarás para os autos supracitados. Às 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1016810-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DA SILVA GONSALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTÔNIO POSSAS DE CARVALHO (REU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REU)

 

Vistos, Diante do cumprimento das providências determinadas 

anteriormente, não havendo óbice para o levantamento do valor objeto do 

depósito realizado pelo Requerido, expeça-se alvará no valor de R$ 

1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) em favor do LACIC – Laboratório de 

Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda. (Nota 

Fiscal nº 6969), com transferência para conta corrente indicada ao id. nº 

27806546. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1020589-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SILVA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020589-46.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: ROBSON SILVA COSTA 

IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR Vistos, Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a petição inicial 

retificando o nome da ação e o polo passivo da demanda, para que os 

autos façam jus à competência de julgamento deste Juízo. Em igual prazo 

e em observância ao parecer do NAT, junte aos autos exames médicos e 

laudo/relatório médico referente ao procedimento pleiteado, como 

determina o Art. 328, §3º, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça (CNGC): “§3º Quando da propositura da 

ação judicial envolvendo a assistência à saúde é necessário que a petição 

inicial seja devidamente instruída, tanto quanto possível, com os 

documentos originais e, na impossibilidade, com fotocópias, relativos a 

exames ambulatoriais; Autorização de Internação Hospitalar (AIH); 

relatórios médicos com descrição da doença, inclusive com o CID (Código 

Internacional de Doença), contendo prescrição de medicamentos, com 

denominação genérica ou princípio ativo, produtos, órteses, próteses e 

insumos em geral, como posologia exata e o tempo estimado para o 

tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 2.981/09 e 

GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da Saúde e a 

Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela “COMISSÃO 

INTERGESTORES BIPARTITE” da SECRETARIA de Estado de Saúde de 

Mato Grosso”. Às providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020560-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLI SILVA COSTA (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON GREISO DE SOUZA OAB - MT27428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos, Defiro a parte Autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise 

e parecer, que consignou: “Registro na ANVISA: Sim, como alimento. 

Quanto a receita médica: Não consta Quanto ao insumo: Neocate: proteína 

extensamente hidrolisada e com restrição de lactose. Responsabilidade de 

atendimento: Não há.” O laudo médico juntado nos autos (ID 27685380), 

assinado por médico clínico, informa: “Paciente Eloah Emanuelly Silva, 5 

mesed de vida, apresenta alergia a proteína do leite de vaca e soja. Ao 

inferir apresenta vômitos, sangue nas fezes e lesões na pele. Vem 

apresentando prejuízo do ganho ponderal nos últimos meses. Necessita 

com urgência do leite Neocate LCP aproximadamente 12 latas/mês. Não há 

fornecimento do leite pelo SUS e o não uso do leite levara a manutenção 

dos sintomas e prejuízo ao desenvolvimento pondero estrutural. O tempo 

de uso do Neocate é indeterminado pois depende de regressão aos 

sintomas e da aceitação e tolerância a outros leites. ” Em análise da 

probabilidade do direito alegado, ressalto a juntada do laudo médico acima 

referido, o qual é categórico em afirmar a necessidade de ingestão da 

fórmula alimentar indicada para nutrição e desenvolvimento saudável do 

Autor Eloah Emanuelly Costa Silva. Ademais, deve-se destacar que, 

conforme noticia o NAT, o tipo de fórmula infantil pleiteada foi incorporado, 

conforme Portaria SCITIE/MS nº 67, de 23 de novembro de 2018, para 

crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) 

no âmbito do SUS, havendo, no entanto, um prazo de 180 dias, a partir da 

data da publicação, para efetivar a sua oferta para a rede pública. Desta 

forma, percebe-se que a própria Administração Pública reconheceu a 

importância do fornecimento da fórmula em casos como o da Autora, 

garantindo a sua dispensação no âmbito do SUS, não podendo esta ser 

obstada por entraves burocráticos, sobretudo tratando-se de direito 

fundamental à vida de criança, o qual deve ser assegurado com absoluta 

prioridade pelo Estado, nos termos do artigo 227, da Constituição da 

República de 1988. Dessa forma, tenho que a parte Autora demonstrou, 

em sede de cognição sumária, o fato que lhe cabia, qual seja, a 
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necessidade de fornecimento da fórmula alimentar indicada, de forma que 

se deve privilegiar a máxima efetividade do direito à saúde, acolhendo-se 

o requerimento de tutela de urgência. Além disso, há perigo na demora do 

fornecimento do insumo, diante da idade (criança 5 meses) e evitar o 

agravamento de seu quadro clínico em razão de desnutrição. Por outro 

lado, considerando que há opções de fórmulas infantis aptas a suprir as 

necessidades nutricionais da Autora, importa que seja facultada à 

Administração a aquisição daquela que seja mais vantajosa, levando-se 

em conta a descrição do insumo e não sua marca, nos termos da Lei nº 

8.666/93. Concedo, em parte, a antecipação da tutela para fornecimento 

da fórmula de aminoácidos livres em favor do paciente Eloah Emanuelly 

Costa Silva, 12 latas ao mês, conforme relatórios e prescrições médicas 

juntadas nos autos, para tratamento de intolerância à lactose, até que o 

tratamento seja desnecessário à sua saúde, podendo ser dispensado 

itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não 

acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor. Concedo o prazo de 

até 15 (quinze) dias para cumprimento. Deverá a parte Autora comprovar, 

mensalmente, a persistência na necessidade da fórmula nutricional, sob 

pena de perda de efeitos da presente liminar (Enunciado nº 2 da III Jornada 

de Direito da Saúde do CNJ). 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. 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). À 

Secretaria para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001076-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (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: 

1001076-58.2020.8.11.0002. AUTOR(A): ANDRE HERMENEGILDO 

MARQUES MACIEL REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro a 

assistência judiciária gratuita à parte Autora. Anote-se. Versam os autos 

sobre a solicitação de internação da parte Autora em leito domiciliar na 

modalidade Home Care, diante de ser portador de sequelas neurológicas 

graves decorrentes de infarto do miocárdio com parada cardiorrespiratória 

e lesão cerebral hipóxico-isquêmica, estando acamado e recebendo dieta 

por sonda de gastrostomia. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para análise e parecer, que consignou: “1. Trata-se de 

paciente em condição clínica dependente (comprometimento 

neurológico/motor, acamado, com necessidade de assistência permanente 

por terceiros). NÃO DEPENDENTE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. 2. No caso 

em tela, há necessidade de cuidador permanente e acompanhamento de 

saúde multidisciplinar. Assim, a assistência pode ser disponibilizada por 

internação em Home Care de moderada complexidade. 3. A internação na 

modalidade Home Care é procedimento eletivo.”. Feito o registro. Ad 

cautelam, postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após o 

contraditório e apresentação de documentos pela parte Ré (art. 1.059 do 

CPC). Determino ao Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, por 

meio de uma equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde, que realize 

uma visita a paciente no prazo de até 15 (quinze) dias e façam um 

relatório circunstanciado do quadro clínico deste, apontando a 

imprescindibilidade do serviço de “Home Care”, bem como a possibilidade 

de inclusão na rede de atenção básica domiciliar. Autorizada a expedição 

de ofício ou Malote Digital a Secretaria de Saúde competente 

solicitando-lhe tal relatório. A parte Autora, querendo, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. Decorrido o prazo sem avaliação, 

retornem os autos conclusos. Com avaliação, remeta-se ao NAT a cópia 

dos documentos, para dizer de forma objetiva quais profissionais e 

serviços necessários ao tratamento domiciliar. 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, 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). À Secretaria para 

as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595431 Nr: 43864-94.2014.811.0041

 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, 

ANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALLAN NASCIMENTO DE ARRUDA, 

Filiação: Joelma Marta do Nascimento, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 

98437-6897. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte Autora ALLAN NASCIMENTO DE 

ARRUDA, que encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, para 

regularizar a representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos da decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos,Acolho a cota ministerial de fl. 437, razão pela 

qual determino a intimação de Allan Nascimento Arruda via edital para 

regularizar a sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias. 

Ainda, ressalto que o autor caso possua interesse no prosseguimento do 

feito, deverá em igual prazo promover o cumprimento de sentença, sendo 

que este deverá ser instruído com relatório médico, atualizado, informativo 

da evolução da enfermidade e do tratamento, e prescrição médica 

confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, especificando 

a previsão do período necessário com prazo de no mínimo três (03) 

meses.Com a juntada, remeta-se cópia da inicial, acompanhada desta 

decisão e dos novos documentos médicos ao Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT), para análise e parecer em exíguo prazo, nos termos do art. 9º da 

Portaria nº 1.135/2011/PRES.Decorrido o prazo supra sem manifestação 

venham-me os autos conclusos para deliberação.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande – MT, 29 de novembro de 

2019.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito Cooperador

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, NEIRTON FERREIRA DE 

ALMEIDA, digitei.

Várzea Grande, 14 de janeiro de 2020

Divania Rosa Federici de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598195 Nr: 14063-46.2016.811.0015

 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 CARLOS DE MELLO, FATIMA FERREIRA DOS 

ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS DE MELLO, Cpf: 

06233031915, Rg: 06655629, Filiação: Iracema de Barros Mello e Joaõ de 

Mello Filho, data de nascimento: 07/10/1946, brasileiro(a), natural de 

Piraju-SP, convivente, aposentado, Telefone 66999750033 e atualmente 

em local incerto e não sabido FATIMA FERREIRA DOS ANJOS, Cpf: 

63180952920, Rg: 2186201, Filiação: Carmelita Lima de Oliveira e Antonio 

Ferreira dos Anjos, data de nascimento: 11/07/1960, brasileiro(a), natural 

de João do Caiuá-PR, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Requerido JOSÉ CARLOS DE MELLO, 

representado por FÁTIMA FERREIRA DOS ANJOS, que atualmente 

encontram-se em lugar incerto e não sabido, para dar andamento ao feito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos da decisão 

abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos,Intime-se a parte Autora pessoalmente a dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC. Encontrando-se a parte 

Requerente em lugar incerto e não sabido, autorizo sua intimação por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Às providências. Várzea Grande, 27 

de novembro de 2019. Jossé Luiiz leite Lindote. Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NEIRTON FERREIRA DE 

ALMEIDA, digitei.

Várzea Grande, 15 de janeiro de 2020

Divania Rosa Federici de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21320 Nr: 139-37.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, JAIME 

VERÍSSIMO DE CAMPOS, Nilza Maria de Barros Almeida Curvo, ESPÓLIO 

DE ÉLIO ABRAHÃO NOVAIS RODER, ANTONIO AUGUSTO MOREIRA 

CURVO, MARIA ADILES MOREIRA RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO 

- OAB:1933, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - OAB:14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:OAB/MT 6.522, Filinto correa da costa junior - 

OAB:11264, HELDA FERREIRA - OAB:9138, JOAO CELESTINO CORREA 

DA COSTA NETO - OAB:4611-A/MT, LUCIANO LUIS BRESCOVICI - 

OAB:6814-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISLAINE SILVA 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 139-37.1998.811.0002, Protocolo 

21320, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018427-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. V. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

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

Outros Interessados:

CAMILA RENATA DA SILVA (AUTOR(A))

 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte Autora. 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 relativas ao caso em apreço. Trata-se de ação que 

objetiva o custeio do valor referente à energia elétrica necessária à 

manutenção do serviço de atendimento domiciliar home care, fornecido por 

operadora de plano de saúde. Em síntese, alega que é atendida pela 

operadora (QualyCare) e que a mesma instalou em sua residência o 

serviço de home care. Alega que seu consumo mensal de energia 

disparou e não tem condições de arcar com tal despesa. Diante disso, 

requer em sede liminar a instalação de novo ponto de energia elétrica, 

exclusivo para o quarto onde a parte Autora permanece diariamente, bem 

como que o Estado de Mato Grosso arque com os custos mensais 

relativos ao gasto de energia elétrica do referido home care. Pois bem. No 

que concerne ao requerimento de custeio pelo Estado de Mato Grosso da 

tarifa de energia elétrica indefere-se pelas razões a seguir: O Governo 

Federal instituiu a Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE que é 

“caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe 

residencial das distribuidoras de energia elétrica” (art. 1º da Lei nº 

12.212/2010). O art. 1º da Portaria Interministerial nº 630 de 08 de 

novembro de 2011 diz: “Art. 1º Será beneficiada com a Tarifa Social de 

Energia Elétrica - TSEE a unidade consumidora habitada por família inscrita 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 

CadÚnico, com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha entre 

seus membros portador de doença ou com deficiência (física, motora, 

auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, procedimento médico 

ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou 

instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de 

energia elétrica”. O auxílio às famílias que têm parente com deficiência ou 

doença cujo tratamento necessita de equipamentos ou instrumentos que 

demandem consumo de energia elétrica é realizado pelo benefício da 

Tarifa Social de Energia Elétrica -TSEE. Conforme Nota Técnica da 

Coordenação Geral de Atenção Domiciliar do Ministério da Saúde, há 

requisitos e um fluxograma a ser seguido para a inclusão de usuários 

neste benefício. O primeiro passo administrativo é que: “o usuário ou 

família devem solicitar relatório ou atestado médico em qualquer 

estabelecimento de saúde público ou privado (neste último caso, deve 

haver homologação do documento junto à Secretaria Municipal ou Distrital 

de Saúde).” A situação noticiada pela parte Autora parece adequar-se ao 

benefício, sendo que no caso em que o fornecimento do serviço de home 

care e atestados forem efetivados de forma particular e não pelo Sistema 

Único de Saúde, devem ser homologados na Secretaria Municipal de 

Saúde. No entanto, não há comprovação nos autos de que a parte Autora 

requereu, ou foi negada a sua inclusão no programa. Nesse sentido, o 

Enunciado 3 da III Jornada de Direito da Saúde: “Nas ações envolvendo 

pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse 

de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou 

indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – 

SUS e na Saúde Suplementar.” Verifica-se que o Poder Judiciário não 

deve interferir nas atividades e procedimentos administrativos exigidos 

pelo Poder Público na execução de suas políticas públicas, especialmente, 

quando se requer informações básicas e necessárias ao cadastramento 

de beneficiários que, aparentemente, sequer foi realizado pela parte 

autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Dispenso a 

realização de audiência de conciliação prévia, haja vista a incidência da 

hipótese prevista no art. 334, §4º, inciso II do CPC, pois o direito à saúde 

da parte autora é indisponível, assim como também os direitos dos entes 

públicos são, em regra, indisponíveis e não transacionáveis, 

especialmente no caso em tela, que importará em dispêndio de verbas 

públicas. Cite(m)-se a parte Ré, para, querendo, responder(em) a 

presente ação no prazo legal (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação, 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). Cite-se e intime-se, expedindo carta 

precatória, se for o caso. Às providências.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1008603-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI RIBEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO 

Processo: 1008603-78.2019.8.11.0040. AUTOR(A): SOELI RIBEIRO 

FERNANDES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Civil Pública com 

pedido de Tutela Provisória de Urgência para tratamento de saúde, 

visando compelir o Requerido Estado de Mato Grosso a fornecer o 

medicamento XARELTO 20 MG, por de um ano, diagnosticada com 

trombose venosa profunda de membro inferior esquerdo (MIE), conforme 

atestado médico (em anexo). Em Id. 27572848 (20/12/2019), determinado a 

emenda da inicial. Em id. 27830573 (08/01/2020), o Ministério Público 

requereu urgência no pedido de tutela. Insta salientar que, em Id. 

27291091 (11/12/2019), em resposta ao Procedimento Administrativo SIMP 

007155-025/2019, Oficio 09/2019 da Assistência Farmacêutica, que 

mesmo a medicação XARELTO (rivaroxabana) não contemplada pela 

RENAME, RESME e REMUNE, a paciente vem sendo assistida pela Lei 

Municipal do Idoso n° 1056 de 2002. Diante de todo exposto, DETERMINO, 

que a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, junte a negativa 

administrativa do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) – Departamento 

Regional de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo 

fornecimento dos medicamentos, a parte autora colacionou apenas ofício 

emitido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. À Secretaria 

para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001138-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DO LIVRAMENTO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001138-61.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DANIELE DO LIVRAMENTO 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT, ESTADO DO 

MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência. O pedido foi deferido. A decisão foi cumprida, conforme ID 

13180176. Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer 

outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória. 

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria 

não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de 

Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a orientação 

jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de 

saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi 

constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), todos os 

entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam 

a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é 

inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse 

mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, 

em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito 

público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002197-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RAIMUNDO ALEGRIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT0011098A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002197-24.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: MARCIO RAIMUNDO ALEGRIA 

IMPETRADO: 2- PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MT 

Vistos, Intime-se a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, quanto à correta qualificação do Impetrado. Anoto que o 

não atendimento referente aos artigos 319 e 320 do CPC, implicará na 

extinção do processo (artigo 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 24 de janeiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001534-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001534-75.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELLY PAULO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 
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e 99 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Trata-se de “Ação Judicial para Concessão de Benefício 

Previdenciário Auxílio-Doença Acidentário”, indeferido administrativamente 

pelo INSS. Em casos tais, a formação do convencimento do juízo depende 

da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a 

realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr. João Leopoldo 

Baçan, CRM 5753-MT, endereço: Rua Joaquim Murtinho, 540, Galeria 

Colonial. Sala 4, Centro, Cuiabá-MT, médico que deverá responder aos 

quesitos formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. 

Caso o perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma 

das enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com 

a máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, 

os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 

constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, 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 e manifestação quanto ao laudo 

pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida civil, 

dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, via 

Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. Tudo 

cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me conclusos 

para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001614-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZE SILVA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001614-39.2020.8.11.0002. AUTOR(A): TAIZE SILVA DA COSTA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, Defiro a gratuidade de justiça requerida, nos moldes dos artigos 98 

e 99 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. Trata-se de “Ação Judicial para Concessão de Benefício 

Previdenciário Auxílio-Doença Acidentário”, indeferido administrativamente 

pelo INSS. Em casos tais, a formação do convencimento do juízo depende 

da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a 

realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr. João Leopoldo 

Baçan, CRM 5753-MT, endereço: Rua Joaquim Murtinho, 540, Galeria 

Colonial. Sala 4, Centro, Cuiabá-MT, médico que deverá responder aos 

quesitos formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. 

Caso o perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma 

das enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com 

a máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, 

os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 

constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Marcada data, 

horário e local da realização da perícia, intimem-se as partes. A parte 

Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, horário e local a ser 

indicado com todos os documentos e exames médicos de que disponha, 

sob pena de extinção do processo, salvo se houver fato relevante que 

justifique a ausência, que deverá ser comunicado nos autos no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados da data designada para o exame. Concedo 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte Autora, para oferecimento de 

quesitos e indicação de assistente técnico. COM A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC), devendo na 

oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se for o caso. 

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte 

Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor. Aceito o acordo, 

venham conclusos para sentença homologatória. Na ausência de 

proposta, 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 e manifestação quanto ao laudo 

pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for para os atos da vida civil, 

dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo requerido, expeça-se, via 

Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. Tudo 

cumprido e não havendo possibilidade de acordo, venham-me conclusos 

para sentença. Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a 

utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do CPC. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 20 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002045-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA (IMPETRANTE)

LILLIAN SAVARIS FOLLE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA OAB - MT10401/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002045-73.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: LILLIAN SAVARIS FOLLE, 

MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA IMPETRADO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE Vistos, LILLIAN SAVARIS FOLLE 

ARRUDA e MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA impetraram o 

presente “Mandado de Segurança” em face do ato omissivo ilegal da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, alegou, em síntese, 

que adquiriram junto a Caixa Econômica Federal um imóvel pelo valor de R$ 

86.972,96. A compra se deu por meio de venda direta junto a Caixa, vez 

que o imóvel teve sua propriedade consolidada pela Instituição Financeira, 

sendo negociado em Leilão Extrajudicial. Alega que, ao retirar a guia para 

recolhimento do ITBI, junto a Secretaria de Gestão Fazendária, se 

surpreenderam com a taxa no valor de R$ 1.525,70. Isso porque, o 
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município utilizou como base de cálculo e valor venal o “valor da garantia 

fiduciária e do imóvel para fins de venda em público leilão”. Assevera que 

deveria ter sido utilizado como valor venal o valor do negócio jurídico 

realizado ou o valor venal que consta na Planta Genérica de Valores da 

Prefeitura Municipal, que está na guia de cobrança de IPTU, sendo o valor 

de R$ 98.296,23. Apontam, ainda, que protocolaram impugnação do 

lançamento de ITBI na esfera administrativa, obtiveram informação de que 

a decisão sairia em 30 dias. Porém, ressaltam, que possuem o prazo de 30 

dias para o registro do Contrato junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 

Posto isso, impetrou a presente ação mandamental a fim de que a 

autoridade Impetrada emita a guia do imposto ITBI em conformidade com a 

legislação tributária. A petição inicial veio instruída com documentos. É o 

relatório. DECIDO. De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Logo, quando a Administração Pública 

pratica ato ilegal ou abuso de poder, culminando em efetiva violação a 

direito líquido e certo, é possível o manejo do writ. A controvérsia reside 

em apurar se houve ilegalidade na conduta imputada ao Impetrado, 

consistente no ato de emitir a guia do imposto ITBI utilizando o valor de 

Garantia Fiduciária do imóvel. Com efeito, o Município de Várzea Grande 

editou a Lei n. 1.178/1991 que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, 

e em seu art. 41 estabelece que: “Art. 41 – a base de cálculo do imposto é 

o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.” Por sua vez, o art. 7º da 

referida lei, em seu parágrafo primeiro descreve: “Art. 7º- A Planta 

Genérica de Valores consiste na atualização permanente e constante do 

cadastro imobiliário do Município de Várzea Grande, através do loteamento 

dos imóveis prediais e territoriais localizados na zona urbana do 

Município.” “§ 1º-A Planta Genérica de Valores determinará o valor venal 

dos imóveis, o qual servirá de base de cálculo para o lançamento dos 

seguintes tributos municipais: (...) II- Imposto sobre Transmissão “Inter 

Vivos” de bens imóveis de direitos reais a eles relativos;” Neste sentido 

comunga o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMENTAREEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI – BEM ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA 

– ARREMATAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – RECOLHIMENTO DO TRIBUTO COM 

BASE NO VALOR DA ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) E NÃO DO VALOR 

VENAL DO IMÓVEL, ALCANÇADO ADMINISTRATIVAMENTE PELO 

MUNICÍPIO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA EM REEXAME 

RATIFICADA.1 – Na hipótese de arrematação/adjudicação de imóvel em 

hasta pública a base de cálculo do imposto de transmissão (ITBI), deve 

pautar-se pelo efetivo valor da arrematação/adjudicação, quando não 

considerado vil, e não pelo valor venal do imóvel. “Até porque a 

arrematação corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente, é de 

se considerar como valor venal do imóvel aquele atingido em hasta 

pública. Este, portanto, é o que deve servir de base de cálculo do ITBI 

(REsp nº. 863.893/PR – Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgamento 

proferido em 17/10/2006; AgRgAg no REsp nº. 22.274, Ministro BENEDITO 

Gonçalves).2 – Sentença ratificada, nos termos do parecer ministerial. 

(N.U 0001188-63.2011.8.11.0033, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2012, 

Publicado no DJE 06/12/2012). Assim sendo, não que se falar em 

considerar como base de cálculo para fins de ITBI o valor da garantia 

fiduciária, e sim o valor venal do imóvel conforme guia de IPTU ou do 

negócio realizado. Partindo dos fatos narrados, as alegações dos 

Impetrantes devem prosperar, de modo que conforme se demonstra na 

guia de IPTU do exercício financeiro de 2020 o valor venal do imóvel 

corresponde a R$ 98.296,23. Imperioso destacar que o artigo 300 do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência deverá ser 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano irreparável. Diante do exposto e, com 

fundamento no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO a liminar 

almejada e determino que a autoridade coatora expeça a competente guia 

para o pagamento do ITBI, referente o imóvel objeto do presente 

mandamuns, utilizando como base de cálculo o valor venal do imóvel 

lançado pela municipalidade para fins de cobrança de IPTU, no prazo de 

48 horas. De outro turno, notifique-se o Impetrado desta decisão, 

entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos 

documentos a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que 

entender necessárias (Lei 12.016/2009, art. 7º, I). Decorrido o prazo, com 

ou sem informações, abra-se vista ao Ministério Público e, a seguir, 

conclusos. Intimem-se. Notifique-se. VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 

2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001730-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT M INCORPORACOES SPE LTDA (IMPETRANTE)

MRV PRIME PROJETO MT S INCORPORACOES SPE LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Várzea Grande 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001730-45.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: MRV PRIME PROJETO MT S 

INCORPORACOES SPE LTDA, MRV PRIME PROJETO MT M 

INCORPORACOES SPE LTDA IMPETRADO: AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO 

DA RECEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Vistos, MRV PRIME 

PROJETO MT M INCORPORAÇÕES SPE LTDA impetrou o presente 

“Mandado de Segurança” em face do ato coator do Sr. Secretário de 

Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo e Secretária de Gestão 

Fazendária do Município de Várzea Grande-MT, alegou, em síntese, que 

são do ramo de incorporação imobiliária e, para a entrega das unidades 

imobiliárias aos adquirentes é necessário que a Prefeitura, através da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, confira o 

“habite-se”, atestando as condições de moradia dos imóveis. Esse 

procedimento é essencial, inclusive, para os financiamentos bancários 

dos adquirentes. Alega que, o Município de Várzea Grande, através das 

autoridades Impetradas, tem condicionado a obtenção do “habite-se” à 

regularidade fiscal da requerente, contrariando o ordenamento jurídico. 

Posto isso, impetrou a presente ação mandamental a fim de que as 

autoridades Impetradas se abstenham de impedir a concessão do 

“Habite-se” nos empreendimentos imobiliários em função de eventuais 

débitos tributários. A petição inicial veio instruída com documentos. É o 

relatório. DECIDO. De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança 

para proteger direito liquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define 

mandado de segurança individual como: “(...) o meio constitucional (art. 5º, 

LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com 

capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para 

proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, 

p. 890/891). Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou 

abuso de poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é 

possível o manejo do writ. A controvérsia reside em apurar se houve 

ilegalidade na conduta imputada ao Impetrado, consistente no ato de 

condicionar a liberação do “habite-se”, ao recolhimento de tributos 

municipais. Com efeito, o “habite-se” consiste em documento que 

reconhece a regularidade técnica da construção e certifica suas 

condições de habitualidade. Por outro lado, os débitos de natureza 

tributária podem ser recolhido por outros meios, quais sejam, 

administrativos ou judiciais. Nesse sentido é o seguinte julgado: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

EXPEDIÇÃO DE “ HABITE -SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN 

– IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – SÚMULAS 70, 323 E 547 STF - 

RECURSO PROVIDO. “A Administração Pública não pode submeter a 

emissão de auto de conclusão de imóvel (“ HABITE -se”) à quitação prévia 

de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos 

termos das Súmulas nºs 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal.” 

(Apelação / Remessa Necessária 125755/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 04/09/2014). (N.U 

1001162-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e 
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Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019). Assim 

sendo, a exigência do Município que visa obrigar a Impetrante ao 

pagamento da obrigação fiscal, não se afigura razoável, haja vista existir 

outros meios para a cobrança do débito tributário. Da mesma forma dispõe 

a Súmula 70 do STF: Súmula 70 - É inadmissível a interdição de 

estabelecimento como meio coercitivo para pagamento de tributos. 

Partindo dos fatos narrados, as alegações da Impetrante devem 

prosperar, de modo que o comportamento do Município configura sanção 

política, uma vez que impõe limitação à atividade do contribuinte como 

forma indireta para receber tributo. Imperioso destacar que o artigo 300 do 

Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência deverá ser 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano irreparável. Diante do exposto e, com 

fundamento no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO a liminar 

almejada e determino que, as autoridades Impetradas se abstenham de 

impedir a concessão do “habite-se” nos empreendimentos imobiliários 

objeto da presente demanda em função de eventuais débitos tributários. 

De outro turno, notifique-se o Impetrado desta decisão, entregando-lhe a 

segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações que entender necessárias (Lei 

12.016/2009, art. 7º, I). Decorrido o prazo, com ou sem informações, 

abra-se vista ao Ministério Público e, a seguir, conclusos. Intimem-se. 

Notifique-se. VÁRZEA GRANDE, 21 de janeiro de 2020. Alexandre Elias 

Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002002-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA MACHADO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002002-39.2020.8.11.0002. AUTOR(A): OSVALDO DA SILVA MACHADO 

JUNIOR REU: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, Defiro o pedido de 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Cite-se o Requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal (artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou 

sem juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, 

querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 23 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002191-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY DI CASSIA SIMOES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELA ROCHA CALDEIRA OAB - MT26607/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002191-17.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELLY DI CASSIA SIMOES 

CAMARGO REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Visto... Trata-se de “Ação Judicial para Restabelecimento de 

Benefício Previdenciário Auxílio-Doença com pedido de tutela de urgência”, 

cessado administrativamente pelo INSS. Em casos tais, deve prevalecer, 

até prova em contrário, a presunção de legitimidade inerente aos atos 

administrativos em geral e, em especial, à referida decisão da Autarquia 

Previdenciária. Salvo hipóteses excepcionais, somente após o 

afastamento de tal presunção, mediante a realização de nova prova 

pericial em juízo, é que se mostrará em tese viável o acolhimento da 

providência de urgência pretendida. Isso posto, indefiro, por ora, a tutela 

antecipada requerida, ressalvada nova apreciação caso alterado tal 

panorama probatório. A formação do convencimento do juízo depende da 

produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde já, a 

realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr. João Leopoldo 

Baçan, CRM 5753-MT, endereço: Rua Joaquim Murtinho, 540, Galeria 

Colonial. Sala 4, Centro, Cuiabá-MT, médico que deverá responder aos 

quesitos formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. 

Caso o perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma 

das enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com 

a máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, 

os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do Juízo e pelo 

INSS, bem como os eventualmente apresentados pela parte Autora, devem 

constar expressamente do laudo e devem ser respondidos pelo (s) perito 

(s) médico (s) de forma fundamentada, sendo consideradas nulas por 

este Juízo respostas monossilábicas e sem explicação pormenorizada dos 

fatos observados que ensejaram uma conclusão positiva ou negativa por 

parte do Expert. Os quesitos do juízo seguem a RECOMENDAÇÃO 

CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 e estão disponibilizados 

em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. Para prosseguimento 

normal do feito, intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos documento que declare a sua hipossuficiência financeira. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. A parte Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, 

horário e local a ser indicado com todos os documentos e exames 

médicos de que disponha, sob pena de extinção do processo, salvo se 

houver fato relevante que justifique a ausência, que deverá ser 

comunicado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

designada para o exame. Concedo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte 

Autora, para oferecimento de quesitos e indicação de assistente técnico. 

COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO, cite-se a parte ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

CPC), devendo na oportunidade, apresentar proposta de conciliação, se 

for o caso. Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, 

manifeste-se a parte Autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu 

teor. Aceito o acordo, venham conclusos para sentença homologatória. Na 

ausência de proposta, 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 e 

manifestação quanto ao laudo pericial. Sem prejuízo, se a incapacidade for 

para os atos da vida civil, dê-se vista ao Ministério Público. Nada sendo 

requerido, expeça-se, via Sistema AJG, solicitação para pagamento dos 

honorários periciais. Tudo cumprido e não havendo possibilidade de 

acordo, venham-me conclusos para sentença. Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do CPC. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 24 de janeiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376490 Nr: 24149-86.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, Cpf: 

99745089168, Rg: 13380060, Filiação: Deborah Kerr de Jesus Silva e 

Ivondenil Pio da Silva, data de nascimento: 31/12/1984, brasileiro(a), 

natural de Imperatriz-MA, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 
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88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 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, ELDER CURVO 

TAQUES, digitei.

Várzea Grande, 10 de janeiro de 2020

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 257614 Nr: 15709-43.2010.811.0002

 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: ADALGIZA OLIVEIRA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação em 

fase de cumprimento de sentença.

 Decido.

 Posto isso, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e 

art. 925, ambos do CPC).

 Sem custas e sem verba honorária.

 Arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 23257 Nr: 418-23.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZENIR DUCATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZENIR DUCATI - 

OAB:2365-A/MT

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença, tendo como exequente a União, e 

executado Ezenir Ducati.

 Às fls. 132/133 a parte exequente pugnou pela extinção do feito, nos 

termos do art. 20, § 2º, da Lei nº 10.522/2002, tendo em vista que o valor 

atualizado dos honorários advocatícios em cobrança é inferior a R$ 

1.000,00.

 É o relatório. Decido.

 O processo é de ser extinto por se tratar de execução exclusivamente de 

honorários devidos à Fazenda Nacional, “ex vi legis”, § 2º, art. 20, da Lei 

10.522/2002.

 Posto isso, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso IV, e 

art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nessa fase, 

por insubsistir contenciosidade.

 Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 259304 Nr: 18944-18.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AICO TOMITA HOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO SANTOS ARAÚJO - 

OAB:8651 MT

 Vistos,

 A presente execução versa sobre crédito de IPTU incidente sobre os 

imóveis nº 76835, 76850, 76851, 92712, 100224, 100229, 100491, 119010 

e 119011, do exercício financeiro 2006 a 2009 (CDA fls. 6/22).

Às fls. 110/111 a parte exequente requereu desistência da execução 

quanto ao imóvel nº. 119011, por seus próprios fundamentos. Requereu, 

ainda, a extinção da ação em razão da quitação dos débitos tributários e 

honorários advocatícios dos demais imóveis.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado a satisfação da obrigação tributária, bem como o 

pagamento dos honorários advocatícios, assim como o pedido de 

desistência da ação quanto ao imóvel n. 119011. Impõe-se desta forma a 

extinção do presente feito em razão da parte devedora satisfazer a 

obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito, em razão do pagamento 

integral dos débitos.

 Lado outro, homologo pedido de desistência da ação no que diz respeito 

ao imóvel nº. 119011, inscrito na CDA 50834/2010, nos moldes do artigo 

485, VIII, do CPC.

 Não condenação em honorários.

 Determino o imediato desbloqueio dos valores (fl. 77), transferindo-os 

para a conta bancária do devedor, tão logo informados por estes seus 

dados bancários.

 Proceda-se a serventia acerca das custas processuais a encargo do 

executado.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 34854 Nr: 4071-28.2001.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ADALBERTO GROTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNIC IPIO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9996, JOSÉ MORENO SANCHES JÚNIOR - UNIVAG - 

OAB:4.759/MT, RONAN JACKSON COSTA- UNIVAG - OAB:4871/MT, 

UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Dívida Ativa.

A parte exequente pugnou pela EXTINÇÃO DO FEITO, nos moldes do art. 

924, II do CPC, informou ainda, que os honorários advocatícios estão 

pagos. Requereu o levantamento de bens penhorados (fl. 180).

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

 Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Não condenação em honorários.

 Determino o imediato desbloqueio dos valores (fl. 158), transferindo-os 

para a conta bancária do devedor, tão logo informados por estes seus 

dados bancários.

 Proceda-se a serventia acerca das custas processuais a encargo do 

executado.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 338669 Nr: 6841-37.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELMAN ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 
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- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso, perseguindo o recebimento do valor 

grafado na Certidão de Inscrição de Dívida Ativa.

A parte Exequente pugnou pela extinção da ação, face a quitação do 

débito exequendo (fl. 33).

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito, visto que a parte executada 

nada mais deve à Fazenda Pública.

Sem condenação em honorários.

 Resta ao executado o pagamento de eventuais custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320497 Nr: 16898-51.2013.811.0002

 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

 PARTE AUTORA: FELICIANA ISABEL DE SENE BARROS, CARLOS 

SANTANA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos intimando as partes acerca do despacho a seguir 

transcrito: "Em prestígio ao artigo 370 do Código de Processo Civil, 

(“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 04/03/2020, às 15h para oitiva das 

testemunhas a serem arroladas pelas partes. Intimem-se as partes e seus 

procuradores, esclarecendo a estes que as testemunhas deverão ser 

trazidas por eles, independentemente de intimação, nos termos previstos 

no art. 455 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327078 Nr: 23410-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLARO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que junte aos autos os 

dados bancários para transferência do valor referente a Requisição de 

Pequeno Valor, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339806 Nr: 7801-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que junte aos autos os 

dados bancários para transferência do valor referente a Requisição de 

Pequeno Valor, no prazo de dez dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237911 Nr: 17658-39.2009.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PAULO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS PAULO FORTES, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, brasileiro(a). 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: Ante o exposto, declaro extinta a execução fiscal pela 

ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 

924, V ambos do CPC, c/c art. 40, § 4º, da LEF e no art. 174, do CTN. Sem 

condenação ao pagamento de honorários, tendo em vista que não há 

advogado constituído nos autos. Sem custas nos termos do artigo 4º, I, da 

Lei nº 9.289/96.Sentença não sujeita à remessa necessária. Havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Transitada em julgado a sentença, ao arquivo. P.R.I. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 27 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237919 Nr: 17659-24.2009.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLÁUDIO ROBERTO DA CONCEIÇÃO, 

Cpf: 82913889115, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a). 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: Ante o exposto, declaro extinta a execução fiscal pela 

ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 

924, V ambos do CPC, c/c art. 40, § 4º, da LEF e no art. 174, do CTN. Sem 

condenação ao pagamento de honorários, tendo em vista que não há 

advogado constituído nos autos. Sem custas nos termos do artigo 4º, I, da 

Lei nº 9.289/96.Sentença não sujeita à remessa necessária. Havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Transitada em julgado a sentença, ao arquivo. P.R.I. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 27 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261997 Nr: 1131-41.2011.811.0002

 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: ANTONIA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da decisão de fl. 184 "Em 

prestígio ao artigo 370 do Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/03/2020, às 15h45min para oitiva das testemunhas a serem arroladas. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem aos 

autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por carta com aviso de 

recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da 

audiência."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384697 Nr: 1850-81.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, AGRIMAT 

ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.449 MT, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT-5959, JOSÉ JURANDIR DE LIMA JUNIOR - 

OAB:12.680-B, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da decisão de fl. 282: "Com 

fundamento no art. 357 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de março de 2020, às 

14h30m, a fim de buscar esclarecimento sobre a questão controvertida 

exposta em fls. 461/462. Com fulcro no art. 370 do CPC, determino sejam 

intimados, pessoalmente, os representantes legais do autor e da empresa 

Agrimat Engenharia Indústria e Comércio Ltda, para vir prestar depoimento 

pessoal, pena de confissão, bem como o Senhor Edmilson Fortes Barreto, 

engenheiro civil que assina o laudo técnico de fls. 416-421, para vir 

prestar depoimento como testemunha deste juízo. Determino, ainda, sejam 

intimadas as partes, por intermédio de seus procuradores, para 

comparecerem ao ato e arrolarem suas testemunhas, observando o 

disposto no art. 455 do Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384697 Nr: 1850-81.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, AGRIMAT 

ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.449 MT, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT-5959, JOSÉ JURANDIR DE LIMA JUNIOR - 

OAB:12.680-B, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte requerida acerca da decisão de fl. 282: 

"Com fundamento no art. 357 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de março de 

2020, às 14h30m, a fim de buscar esclarecimento sobre a questão 

controvertida exposta em fls. 461/462. Com fulcro no art. 370 do CPC, 

determino sejam intimados, pessoalmente, os representantes legais do 

autor e da empresa Agrimat Engenharia Indústria e Comércio Ltda, para vir 

prestar depoimento pessoal, pena de confissão, bem como o Senhor 

Edmilson Fortes Barreto, engenheiro civil que assina o laudo técnico de fls. 

416-421, para vir prestar depoimento como testemunha deste juízo. 

Determino, ainda, sejam intimadas as partes, por intermédio de seus 

procuradores, para comparecerem ao ato e arrolarem suas testemunhas, 

observando o disposto no art. 455 do Código de Processo Civil."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241533 Nr: 2748-70.2010.811.0002

 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: MARINALVA SIMÕES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO HOSPITAR VIDA & SAÚDE S/S LTDA, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT, HOSPITAL SANTA 

ROSA, ALCINDO FERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:OAB/MT 9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A-MT, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - 

OAB:6572, ANDRE LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:OAB/MT 7.332-A, 

CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - OAB:14399-B, CRISTINA VARGAS 

REIS MONTEIRO - OAB:9804, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:10.871, ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - 

OAB:7863/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA/PROCURADOR GERAL 

MUNICIPIO - OAB:, GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:13.493, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/B

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes acerca da decisão de fls. 1.154: "Em 

prestígio ao artigo 370 do Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias”), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/03/2020, às 14h para depoimento pessoal das partes, pena de 

confesso, bem como de seus respectivos procuradores e das 

testemunhas arroladas, incluindo as que já prestaram depoimento, desde 

que presente uma das hipóteses previstas no art. 455, §4, do CPC. Em 

conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da parte deverá 

informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, que, em caso de 

informação, o advogado compromete-se em levar a testemunha à 

audiência e sua ausência presume desistência, ao passo que, em caso de 

intimação, esta deverá ser feita por carta com aviso de recebimento e 

posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da audiência."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278456 Nr: 22061-80.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: LAURIANE DA SILVA, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que junte aos autos os 

dados bancários para transferência do valor referente a Requisição de 

Pequeno Valor, no prazo de dez dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426840 Nr: 25547-34.2015.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.MARIA RODRIGUES-ME, LUZINETE MARIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): L.MARIA RODRIGUES-ME, CNPJ: 

05517477000162 e atualmente em local incerto e não sabido LUZINETE 

MARIA RODRIGUES, Cpf: 68877293187, brasileiro(a). 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: Visto...A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Execução Fiscal” em face de L. MARIA RODRIGUES-ME, LUZINETE MARIA 

RODRIGUES, igualmente qualificadas, objetivando, em síntese, o 

recebimento da quantia de R$ 12.860,35 (doze mil, oitocentos e sessenta 

reais e trinta e cinco centavos), atinente a dívidas ativas.O processo 

tramitou normalmente até que aportou aos autos a peça de fl. 15, juntada 

pelo exequente, na qual informa que a CDA encontra-se baixada e requer 

a extinção do feito.É a síntese do necessário.Decido.Comprovado nos 

autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito exequendo, com fulcro 

no art. 924, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA ESTA 

EXECUÇÃO.Condeno a executada ao pagamento das custas processuais. 

Por outro lado, deixo de condená-lo em honorários advocatícios porque tal 

verba já foi paga, segundo atesta o documento de fl. 16. Transitada em 

julgado dê-se baixa, anote-se e arquive-se com anotação no cartório 

distribuidor de pendência de custas, nos termos do Provimento n. 

12/2017-CGJ. P.R.I.C.

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 27 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237909 Nr: 17683-52.2009.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANTANA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO SANTANA DE CAMPOS, Cpf: 

50339664134, Rg: 07581076, Filiação: Benedita Sebastiana de Campos e 

Armindo de Campos, brasileiro(a), casado(a), Telefone 992082162. 

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: Ante o exposto, declaro extinta a execução fiscal pela 

ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, c/c art. 

924, V ambos do CPC, c/c art. 40, § 4º, da LEF e no art. 174, do CTN. Sem 

condenação ao pagamento de honorários, tendo em vista que não há 

advogado constituído nos autos. Sem custas nos termos do artigo 4º, I, da 

Lei nº 9.289/96.Sentença não sujeita à remessa necessária. Havendo 

recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o 

exame do recurso. Transitada em julgado a sentença, ao arquivo. P.R.I. 

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 27 de janeiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243906 Nr: 19771-29.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO, LUIS ALBERTO 

DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW 

JUNIOR-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Celso Pelegrini - 

OAB:3.821

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84 conforme cálculo de fls. 63, 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.

 ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442868 Nr: 8281-97.2016.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.A.MAGALHÃES & MORAIS LTDA ME, 

MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS, FERNANDO APARECIDO MAGALHÃES, 

ALEXANDRE ARAUJO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme Legislação vigente e Provimento nº.56/2007/CGJ, impulso estes 

autos para intimação do autor para manifestar sobre a certidão negativa 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332932 Nr: 1596-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIR IRENE DE SAMPAIO

 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:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 351/362, 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):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 290 de 470



 Cod. Proc.: 330993 Nr: 27285-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE DOS SANTOS, MARIA DA CRUZ DANIEL 

DE MIRANDA GOMES, EVA PAULA CORRÊA, MARIA CLEIDE DE 

BARRETO, DILMA PEREIRA AMORIM LEITE, JARBAS DE SOUSA FREITAS, 

CRISTINA MARINHO TEIXEIRA, JUCILENE PEREIRA DA SILVA, JUCINETE 

BONDESPACHO ARRUDA DA MATA, JOANA BISPO OLIVEIRA SOUZA, 

JUSCELINO PINTO FIGUEIREDO, NAYARA USTULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12464-A

 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. 651/654, 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002354-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002354-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DALVA DA SILVA SOUSA 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos em 

saneador. O processo está em ordem, não há preliminares arguidas, as 

partes são legítimas e estão representadas, encontram-se presentes, 

portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. Por não haver questões processuais pendentes a serem 

decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 do 

Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10/3/2020, às 

14h30min para oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas partes. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem aos 

autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com aviso 

de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 14 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1008152-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARDOSO DE ANDRADE NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Edvaldo Ângelo da Mata OAB - MT10014-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008152-41.2017.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT REU: ANTONIO CARDOSO DE 

ANDRADE NETO Vistos em saneador. O processo está em ordem, não há 

preliminares arguidas, as partes são legítimas e estão representadas, 

encontram-se presentes, portanto, os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Por não haver questões processuais 

pendentes a serem decididas, dou por saneado o processo e, em prestígio 

ao artigo 370 do Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), 

designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

10/3/2020 às 15h00min, para oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias aportarem aos 

autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por carta com aviso de 

recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 14 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002451-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANNE FONSECA MILHOMEM OAB - MT19686-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE OAB - MT19594-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002451-02.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ANA ALICE DA SILVA E 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Conheço dos 

embargos, na forma do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, e 

acolho-os, visto que, realmente houve contradição acerca da progressão 

funcional da autora. Declaro, pois, que a sentença, cujo ID 19460569, 

passa a ter a seguinte redação: "Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de 

ANA ALICE DA SILVA E SILVA, para o Nível 03 no ano de 2008, para o 

nível 04 no ano de 2011, para o nível 05 no ano de 2014 e para o nível 06 

da 2ª cadeira no ano de 2017, com efeito retroativo às datas do direito à 

promoção, respeitada a prescrição quinquenal, e condeno o Requerido ao 

pagamento das diferenças nos vencimentos da autora com (reflexos do 

coeficiente da promoção no salário base, adicional por tempo de serviço, 

incorporação, gratificação, férias e 13º salário), com a inclusão dos 

coeficientes específicos da promoção a que fazia jus, nos artigos 20, § 3º 

e § 4º da Lei 3.767/2012 e 21 da Lei Complementar n. 4007/2014, que 

alterou alguns dispositivos da Lei n. 3797/2012, em relação ao período de 

5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, bem como 

ao pagamento de todas as parcelas que vencerão no decorrer do 

processo, até o dia do efetivo pagamento.” No mais, persiste a sentença 

tal como está lançada. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2020. 
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Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006865-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANICE DA SILVA ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

Vistos. Manifeste-se a parte autora, requerendo o que de direito, no prazo 

legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000427-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 

203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a parte REQUERENTE 

para querendo impugnar a contestação, bem como especificar suas 

provas. Após intime-se o requerido para querendo especificar as provas 

que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007887-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES AMADO OAB - MT11816/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE ELIAS FILHO PROCESSO n. 

1007887-05.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 12.155,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Auxílio-Doença Acidentário, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: ROSA DE ABREU SILVA Endereço: AVENIDA COUTO 

MAGALHÃES, 1576, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-400 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da perícia, designada para o 

dia 15/02/2020, às 08:00h, a ser realizada na Rua Barão de Melgaço, N. 

2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. 

IMPORTANTE: trazer todos os exames já realizados, inclusive os mais 

recentes, para facilitar os trabalhos. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 

485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; 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. 252, do CPC, 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. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. VÁRZEA GRANDE, 28 de janeiro 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: 1007887-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES AMADO OAB - MT11816/O-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 CPC, impulsiono estes autos intimando as 

partes acerca da perícia, designada para o dia 15/02/2020, às 08:00h, a 

ser realizada na Rua Barão de Melgaço, N. 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames 

já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002350-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA ARECINDA OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DE SOUZA FORNI OAB - MT27696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002350-57.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LIDIA ARECINDA OLIVEIRA 

ALMEIDA REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos... Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cite-se o Requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal (artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou 

sem juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, 

querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 511640 Nr: 19904-27.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA, PROSENA 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RAPHAEL CORRÊA MALDI, 

VANIO MALDI, JORGE CARRILHO DE CASTRO, VANILDO MALDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660, RENATO MELÓN DE SOUZA NEVES - OAB:18.608, VICTOR 

AUGUSTO MEDINA MARTIN - OAB:18649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o decurso de prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 352746 Nr: 17832-72.2014.811.0002

 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: JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Defiro pedido de fl. 220.

Com observância das formalidades legais, expeça-se alvará, para 

levantamento de 50% do valor restante dos honorários periciais, conforme 

dados informados pela Sra. perita.

 Outrossim, intimem-se as partes para manifestarem acerca do laudo 

pericial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332006 Nr: 758-05.2014.811.0002

 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: DÉBORA REGINA CRISTOFOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda camila picolli - 

OAB:19716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Defiro pedido de fl. 296.

Com observância das formalidades legais, expeça-se alvará, para 

levantamento de 50% do valor restante dos honorários periciais, conforme 

dados informados pela Sra. perita.

 Após, intimem-se as partes para manifestarem acerca do laudo pericial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 411336 Nr: 17377-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MAURO ROMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Defiro pedido de fl. 408.

Com observância das formalidades legais, expeça-se alvará, para 

levantamento de 50% do valor restante dos honorários periciais, conforme 

dados informados pela Sra. perita.

 Após, intimem-se as partes para manifestarem acerca do laudo pericial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 350370 Nr: 16107-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANTONIA DA SILVA VIANA, ANTONISE MARIA DE 

BARROS OLIVEIRA, JOSELINA DE CAMPOS SCHUBERT, ALDINÉIA 

OLIVEIRA BARBOSA, ALDERINA PEREIRA AGUIAR, EVALDO MENDES DA 

COSTA, JUREMA DE ARAUJO BASTOS, KLAYTONE MARCUS 

NASCIMENTO MIRANDA, LUCENI VIEIRA DA COSTA, MARIA BARBOSA 

SANDRO NASCIMENTO, ROSANI DOS SANTOS SALGADO, TELÇA 

FRANCISCA DE AGUIAR LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:MT 8.874/B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Defiro o pedido de fl. 480.

Proceda-se o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

depositado pelo Município de Várzea Grande a título de honorários 

periciais, na conta apresentada pela Sra. Perita.

 Após, manifestem-se as partes acerca do laudo pericial.

Cumpra-se.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 395414 Nr: 8703-09.2015.811.0002

 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: ANA DA GRAÇA BOLONHESE PEREIRA, ISAURA 

BOLONHESE CANDIDO, MARIA AMÂNCIA DA SILVA, JOSE PEREIRA 

SOBRINHO, MARISE AUXILIADORA ALMEIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor das partes Autoras 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; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação; 

c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e se 

esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso 

de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, 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/2015.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 entendimento exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de 

Justiça.Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 

e 535 do CPC.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 388828 Nr: 4632-61.2015.811.0002

 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: Aline Aparecida Rodrigues de Moraes, Benedita 

Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246, Joseilde Soares Caldeira - OAB:15236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE e, condeno o 

ente Requerido a pagar a título de danos morais para as requerentes a 

quantia de R$ 30.000,00, com a devida correção monetária mais juros 

legais a partir deste julgamento, conforme dominante entendimento 

jurisprudencial.Quanto à atualização monetária, deverá ser corrigida com 

base no IPCA, a contar de cada vencimento, até a nova redação do artigo 

1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, 

quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E, bem como a 

aplicação dos juros de 6% ao ano, com base na caderneta de poupança, 

a partir da citação válida.Deixo de condenar o requerido nas custas e 

despesas processuais, por ser isento, todavia condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC.Decisão não 

sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º, 

do CPC.Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 

10 dias, requerer o que de direito. Decorrido o prazo sem manifestação, 

ao arquivo.P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 308882 Nr: 4869-66.2013.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA BEATRICE AMORIM & CIA LTDA-ME, 

ALESSANDRA BALDIN, CARLA BEATRICE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16785/0

 Vistos.

Manifeste-se os executados acerca da petição de fls.46/47, no prazo 

legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417808 Nr: 20898-26.2015.811.0002

 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: FABIANO PENHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos, intimando o Exequente a apesentar o valor 

referente as honorários para expedição do RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412501 Nr: 18054-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES DE ALCANTARA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:4807-B/MT

 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 Exequente a requerer o que 

de direito, tendo em vista que os alvarás já foram expedidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250758 Nr: 10079-06.2010.811.0002

 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: IVO ASSUNÇÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de execução de sentença proposta por IVO ASSUNÇÃO DE 

CAMPOS, para recebimento do crédito exequendo.

Intimado para manifestar-se acerca da petição de fls. 211/213, a parte 

executada concordou com os valores apresentados pela parte exequente, 

fl. 214 v.

 Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

nos cálculos de flS. 212/213, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos 

e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor e/ou Precatório, instruindo-se a solicitação 

da RPV/Precatório com cópia das peças pertinentes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258026 Nr: 16474-14.2010.811.0002

 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: MARIANO EDUARDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Carli - OAB:8559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349930 Nr: 15786-13.2014.811.0002

 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: MARIA CALEGARI LOPES

 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 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310168 Nr: 6203-38.2013.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 3G LTDA - 

ME, GILSON ALVES MAIA, JOCILEIDE DARK GARCIA, FRANCISLEI 

FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aaantonio roberto gomes de 

oliveira - OAB:10,168

 Vistos...

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa.

A parte exequente pugnou pela EXTINÇÃO DO FEITO, nos moldes do art. 

924, II do CPC/15, com resolução do mérito, informou ainda, que os 
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honorários advocatícios estão pagos, bem como renuncia o prazo 

recursal consoante o art. 225, ambos do Código de Processo Civil.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

 Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Sem condenação dos honorários advocatícios por estarem pagos, 

conforme demonstrou a exequente com comprovantes em anexo.

 Isto posto, DETERMINO o imediato desbloqueio dos valores bloqueados.

 Outrossim, defiro pedido de fl. 104.

Custas pelo executado.

Tendo em vista não haver interesse recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 384238 Nr: 1553-74.2015.811.0002

 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: SILOEL DE LUCCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de execução de sentença proposta por SILOEL DE LUCCAS, 

para recebimento do crédito exequendo.

Intimado para manifestar-se acerca da petição de fls. 129/133, a parte 

executada concordou com os valores apresentados pela parte exequente, 

fl. 134 v.

 Diante da concordância, bem como, por inexistir óbice de natureza legal 

nos cálculos de fl. 132, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e 

desejados efeitos.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor e/ou Precatório, instruindo-se a solicitação 

da RPV/Precatório com cópia das peças pertinentes.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234300 Nr: 14316-20.2009.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO REAL BRINQUEDOS E UTILIDADES DO 

LAR LTDA, AGNALDO MARTINS RODRIGUES, EMERSON VALDIVINO 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMERSON VALDIVINO SANTANA, Cpf: 

01435991192, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Maria Lúcia Santana e 

Euripedes Ricardo Santana, data de nascimento: 06/07/1975, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), socio/administrador. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 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. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 

INDUSTRIAL-INMETRO em face de PONTO REAL BRINQUEDOS E 

UTILIDADES DO LAR LTDA, AGNALDO MARTINS RODRIGUESE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 

06.208.791/0001-26, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 134-A/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/04/2004

 - Valor Total: R$ 2.150,20 - Valor Atualizado: R$ 2.050,20 - Valor 

Honorários: R$ 100,00

Despacho/Decisão: Ação de Execução FiscalVistos.1. Cite-se o(a) 

Executado(a) para pagar o débito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º, da 

Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.2. Caso não pague 

a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser penhorados tantos 

bens quanto bastem para a satisfação do débito, procedendo desde logo 

à avaliação, cujo valor deverá constar do auto de penhora.3. Garantido o 

Juízo, o Executado poderá, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16 da mesma 

Lei), oferecer embargos.4. Para pronto pagamento fixo os honorários 

advocatícios em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 20, § 4.º, do 

Código de Processo Civil.5. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Várzea Grande-MT, 28 de outubro de 2009.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de DireitoAuxiliar de Entrância Especial

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LARISSA DOS SANTOS 

GOMES, digitei.

Várzea Grande, 27 de janeiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339999 Nr: 7962-03.2014.811.0002

 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: MIRIAN FATIMA MARTINS, LOURDES AQUINA DA 

SILVA, HELENA DE ARRUDA PEREIRA

 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 

CPC, impulsiono estes autos intimando as partes a manifestar acerca do 

laudo de fls. 401/423.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340002 Nr: 7965-55.2014.811.0002

 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: ELZA DIAS DE SOUZA, EVERALDO VIEIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando as partes acerca do laudo de 

fls.250/276.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita
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 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): ANDERSON REIS PEREIRA, JONATHAN JOSÉ 

DE CAMPOS

 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

 Vistos, etc.

I. Designo o dia 03.02.2020, às 13:30 horas, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será inquirida a 

testemunha Mauro Martins de Campos, bem como interrogados os réus.

II. Intime-se e requisite-se a testemunha para comparecer ao ato, a qual se 

encontra presa na Penitenciária Central do Estado, conforme consta na 

petição de fl. 730.

III. Intimem-se os acusados.

IV. Notifiquem-se o representante do Ministério Público e os Advogados.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 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

 Diante do exposto, nos termos do artigo 414, caput, do Código de 

Processo Penal, IMPRONUNCIO o acusado MARCIONEI LÚCIO DA 

SILVA.Por consequência, REVOGO a prisão preventiva decretada em 

desfavor do acusado.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o réu 

ser posto em liberdade, exceto se por outro motivo estiver 

preso.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos. Proceda-se à destruição do objeto apreendido à fl. 

21.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390235 Nr: 5483-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON NEY BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 Intimar o advogado Delcy Baleeiro Souza, OAB/MT 10.246, constituído 

pelo acusado Gerson Ney Brandão, para que otme conhecimento que fora 

designada audiência para dia 31/01/2020, às 17h10 min, na 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Sinop para ouvir a testemunha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 50339 Nr: 5189-05.2002.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 414, do Código do Processo Penal, 

IMPRONUNCIO o acusado HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, em 

relação aos delitos de homicídio qualificado que lhes foram feitas na 

exordial. Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 595706 Nr: 17864-04.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

I - Por necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência para 

o dia 04/03/2020, às 14 horas.

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 574341 Nr: 6407-72.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 DESPACHO

I - Por necessidade de readequação da pauta, redesigno a audiência para 

o dia 04/03/2020, às 15 horas.

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418610 Nr: 21331-30.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON LEMES CRONEMBOL, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA, JONATHAN JOSÉ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 10.274, MARCO ANTONIO RACHID JAUDY - 

OAB:3.145/MT

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação do Dr.(a): EDNO DE FRANÇA 

BARRETO, 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386889 Nr: 3237-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE SOUZA FERREIRA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591, WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB/MT 7.870

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO Nº 

56/2007-CGJ . IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE QUE 

SEJA INTIMADA A DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 553275 Nr: 16553-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE JARDIM SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO DOS 

SANTOS STERING - OAB:24.792
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 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo: 30

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508969 Nr: 18466-63.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo: 90

Intimando:Réu(s): Jefferson Nascimento da Silva Filiação: Gonçalo 

Santana da Silva e Maria Clarice do Nascimento Arruda, data de 

nascimento: 27/04/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

autonomo, Endereço: Rua Sargento Domingos, Quadra 77, Casa 07, 

Bairro: São Simão, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 549713 Nr: 14889-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO REIS GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo: 60

Intimando:Réu(s): Fabricio Reis Gomes da Cruz, Cpf: , Rg: 27633489 SSP 

MT Filiação: Daniel Gmes da Cruz e Francisca Torres Reis, data de 

nascimento: 28/02/1995, brasileiro(a), natural de -MT, solteiro(a), 

marceneiro, Endereço: Rua Francisco Pinto Lopes, Nº 08, Q.24 Ou 27, 

Bairro: São Simão, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 588563 Nr: 14101-92.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu ANDRÉ 

LUÍS METELO, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 

33, caput, da Lei n. 11.343/2006 com as implicações do art. 2º, da Lei n. 

8.072/1990, c/c art. 61, I, do Código Penal.Passo a dosar a pena -.... 

encontrando o montante de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e 

dois) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias multas, 

devendo ser frisado que o reconhecimento da reincidência estriba-se em 

condenação diversa daquela que estribou o reconhecimento dos maus 

antecedentes, não ocorrendo dupla valoração dos mesmos 

fatos.Inexistindo causas de alteração da reprimenda, torno-a definitiva nos 

moldes acima.Em razão da reincidência, estabeleço o regime fechado para 

o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal). 

...Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva, 

restando evidentes no feito materialidade e autoria, além de pender contra 

o réu condenação transitada em julgado por crime por tráfico de drogas e 

também por crime patrimonial, o que revela, concretamente, a reiteração 

criminosa, bem como em se tratando de conduta hedionda, deverá ele 

aguardar preso o julgamento de eventual recurso.Oficie-se ao Diretor do 

Presídio onde se encontra preso o réu, informando da presente 

sentença.Encaminhem-se, com o trânsito em julgado, um aparelho celular 

marca Samsung e um aparelho celular marca Motorola (termo de 

apreensão de fl. 16), dos quais dou perdimento por serem frutos e/ou 

usados a serviço do tráfico, para doação a entidade filantrópica ou 

beneficente, ou ainda, destruição.O caderno com anotações do tráfico, à 

necessária destruição, caso a autoridade não tenha interesse 

probatório/investigatório no mesmo....Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518525 Nr: 23645-75.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO SOARES 

MACHADO DA COSTA - OAB:21593/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 584932 Nr: 12017-21.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ARRUDA DA GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON ARAÚJO DE 

OLIVEIRA - OAB:25.124-0

 DR. ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA OAB/MT 25124/0 - da r. sentença 

proferida nestes autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 575017 Nr: 6807-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRAMEL DA SILVA ABREU, JOSENIL GOMES 

DOS SANTOS, DOMINGOS INOCENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSENIL GOMES DOS SANTOS, Rg: 

2624769-0, Filiação: Juvelina Gomes dos Santos, data de nascimento: 

18/09/1995, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, solteiro(a), jardinagem, 

Telefone (65) 99239-1256. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Ação Penal nº 6807-86.2019.811.0002 – Código de 

Identificação n.º 575017.Tipificação legal: art. 155, §4.º, I e IV, e art. 180, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 297 de 470



caput, ambos do CP.Autor: Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso.Réus: Framel da Silva Abreu, Josenil Gomes dos Santos e 

Domingos Inocêncio da Silva.Vítimas: José Carlos dos Santos e Marcio de 

Oliveira LimaAssunto: Decisão – buscas e/ou citação via edital.O Ministério 

Público, em síntese, requereu a citação dos réus Josenil Gomes dos 

Santos e Domingos Inocêncio da Silva, via edital, caso os réus não 

compareça, vista a DP, para atender nos moldes do §2.º, do art. 296-A, do 

CPP, após, seja aplicada os ditames previstos no art. 366, do CPP (fl. 

55).Relatei. Decido.Por ora, defiro em parte o requerido pelo MP, ou seja, 

certifique-se, se o réu encontra-se ou não preso em alguma unidade 

prisional em caso positivo seja citado pessoalmente, em caso negativo, 

certifique-se e cite-se os réus via edital com prazo de 15 dias (art. 361, do 

CPP).Decorrido o prazo do edital e os réus não comparecer ou constituir 

advogado, certifique-se o decurso do prazo e conclusos para deliberar 

quanto à suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no 

art. 366, do CPP, já requerido pelo MP (fl. 55, in fine).Já que o réu Framel 

da Silva Abreu, foi citado pessoalmente, intime-se sua defesa para 

apresentação da resposta preliminar a acusação.Ciência ao 

MP.Cumpra-se.Várzea Grande - MT, em 09 de outubro de 2019.Doutor 

Abel Balbino GuimarãesJuiz 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, THAIS ARRUDA 

MANOEL, digitei.

Várzea Grande, 27 de janeiro de 2020

Edenilse Francisca da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 577280 Nr: 7989-10.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN 

DEMARCHI, IGOR POMPEO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aportou aos autos Resposta à Acusação dos réus IGOR POMPEU 

MESQUITA, por intermédio de Advogado constituído e BRYAN LIMA DE 

OLIVEIRA FURLAN DEMARCHI, pela Defensoria Pública, os quais se 

reservaram o direito de analisar o mérito em sede de alegações finais (fl. 

389 e 393).

Do que consta nos autos e das peças defensivas (fl. 389 e 393) não 

trouxeram os acusados novos fatos ou provas capazes de modificar o 

convencimento quando do recebimento da denúncia.

 Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público, ao Advogado constituído e 

à Defensoria Pública para se manifestarem quanto à possibilidade de se 

aproveitar as oitivas das testemunhas no feito principal (Cód. 567879), ou 

se há interesse em que sejam ouvidas novamente.

Após, retornem os autos conclusos para designar audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603114 Nr: 22205-73.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA, JOSE 

LIMA RIBAMAR, ROGERIO DOS SANTOS RAFAEL, FELIPE MATEUS DE 

MORAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959

 INTIMAÇÃOP DO ADVOGADO DOS RÉUS ROGERIO DOS SANTOS 

RAFAEL E ANA CLAUDIA RODRIGUES PADILHA, O DR. GUSTAVO 

FARIAS SABER, OAB/MT 15959, DA AUDIÊNCIA DE ISNTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, DESIGNADA NOS AUTOS, PARA O DIA 30/01/2020M ÀS 

14H30M

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 525956 Nr: 1951-16.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JÚNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, INTIMO o advogado EDNO DE FRANÇA 

BARRETO - OAB/MT 10.274, para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, no 

prazo de 3 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 550891 Nr: 15381-35.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudionor Antonio Chaves 

de Lima - OAB:24.537/O

 DEFIIRO o pedido (fl. 64) e REDESIGNO a audiência de instrução criminal 

para o dia 1º/ABR/2020 às 15h00.

 INTIMEM-SE o réu, a Defesa constituída e as testemunhas arroladas (fl. 07 

e 60), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 577280 Nr: 7989-10.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRYAN LIMA DE OLIVEIRA FURLAN 

DEMARCHI, IGOR POMPEO MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15.959

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, INTIMO O ADVOGADO GUSTAVO FARIAS 

SABER - OAB/MT 15.959, para manifestar sobre a decisão de fls 394.

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: 1004154-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

V. D. A. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA GERMANA DE MORAES OAB - MT8077/O (ADVOGADO(A))

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004154-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDIRENE DE ALMEIDA 

FERREIRA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ELIAS GOMES DA SILVA VISTOS ETC Ante a tempestividade 

(Id 27270355), recebo os embargos de declaração (Id. 26690057). A parte 

embargante interpôs embargos de declaração alegando existência de 
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omissão na sentença proferida no ID 26584183, referente à baixa a 

restrição junto ao 1º cartório do registro e imóvel de Várzea Grande, ante 

a revogação das medidas protetivas. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Estabelece o artigo 1.022 do CPC/2015 que cabem embargos de 

declaração quando a decisão judicial apresentar obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material[1]. No caso concreto, verifico ter 

havido omissão na sentença proferida no Id. 2658413, especificamente no 

que diz respeito acerca da baixa da restrição junto ao 1º cartório do 

registro e imóvel de Várzea Grande , ante a revogação das medidas 

protetivas. Todavia, destaco que, embora tenha havido revogação das 

medidas protetivas com a extinção do feito, não houve a determinação da 

baixa da restrição constante na decisão que deferiu as medidas protetivas 

(Id. 20005572). Assim, efetivamente, houve omissão na sentença 

embargada, vício que deve ser devidamente sanado na sentença 

proferida no Id. 26584183. Pelo exposto, ACOLHO os embargos de 

declaração, para sanar a omissão apontada na sentença que revogou as 

medidas protetivas com a extinção do feito, a fim de que seja expedido 

oficio ao Cartório do 1º Serviço Notarial e Registral de Imóvel da Comarca 

de Várzea Grande para que proceda à baixa na seguinte restrição: 

“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 (art. 24, II, e § único, art. 24 

da Lei nº 11.340/06)”. P.R.I.C. Várzea Grande, 21 de janeiro de 2020. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito [1] 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. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1o.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 471414 Nr: 21935-54.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEDSON ZACARIAS FERREIRA HOLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12.818/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84 conforme cálculo de fls. 224, 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.

 ELDER CURVO TAQUES

ESTAGIÁRIO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 479369 Nr: 1688-18.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558

 INTIMAÇÃO para o advogado ALEXANDRE BORGES SANTOS, OAB/MT 

12558, para comparecer na audiência designada para o dia 10 de Março 

às 14:00 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

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: 1002459-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA BARBOSA SOBRINHO (REQUERIDO)

SM - COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002459-71.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FF PRODUTOS 

DE BORRACHARIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JÚLIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: SM - COMERCIO DE PARAFUSOS E 

FERRAGENS LTDA - EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/03/2020 Hora: 13:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 27 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: 1002461-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACEDO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTELLI & CASTELLI LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002461-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEX MACEDO 

DO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO 

GASPAR DA SILVA POLO PASSIVO: CASTELLI & CASTELLI 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: 02/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 27 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: 1002467-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES RUFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1002467-48.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JESSICA 

RODRIGUES RUFINO 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: CONCILIAÇÃO II Data: 02/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 28 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: 1002470-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1002470-03.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VERA LUCIA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILMARA ENORE DE MORAIS 

CORTEZ POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

02/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002471-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA DA SILVA OAB - MT24568/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002471-85.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VERA LUCIA DE 

ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MEIRE MARIA DA 

SILVA POLO PASSIVO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 02/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002166-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002166-04.2020.8.11.0002. AUTOR: MARIA JOSE XAVIER REU: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Considerando que o comprovante de endereço é 

documento indispensável à propositura de ação no Juizado Especial (art. 

4.º, III da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte autora que emende a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, 

devendo trazer aos autos cópia do comprovante de residência 

ATUALIZADO em NOME próprio do requerente e emitido com no máximo 90 

(noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a atualidade 

do endereço da parte, com a definição correta do Juízo competente e 

viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de evitar que o 

serviço seja refeito. A não apresentação do documento na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiência designada, evitando a perda do ato, a 

qual será novamente designada após o cumprimento da diligência pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, voltem os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002022-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DE MORAES OAB - 551.508.701-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002022-30.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ANTONIO MARCOS DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Considerando que o 

comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte 

autora que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, devendo trazer aos autos cópia do 

comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio do requerente 

e emitido com no máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido 

prazo garante a atualidade do endereço da parte, com a definição correta 

do Juízo competente e viabiliza que as intimações ocorram com 

segurança, a fim de evitar que o serviço seja refeito. A não apresentação 

do documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Considerando o tempo 

necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiência 

designada, evitando a perda do ato, a qual será novamente designada 

após o cumprimento da diligência pela parte, se for o caso. Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, voltem 

os autos conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002257-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEGISVAL HENOC GUNTHER DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002257-94.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SEGISVAL HENOC GUNTHER 

DE CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 

AÇÃO proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Decido. 

Constata-se que a presente ação, cujo objeto questionado é em face do 

Estado, que tem Juízo específico para seu trâmite, não devendo aqui 

prosperar, pois este Juízo é Cível e não de Fazenda Pública. Com efeito, o 

legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, encontrado o pedido 

óbice no artigo 8º, da Lei 9.099/98, verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. Ainda, o artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, dispõe: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: [...] IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; Pelo exposto, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo 

para processamento do presente feito, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do 

artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Consigno que a 

propositura de nova ação no Juízo correto será mais rápida para a parte 

do que este Juízo proceder ao necessário para encaminhamento do 

processo ao Juízo competente. Procedam-se às anotações e baixas 

pertinentes. Intime-se e cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002277-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE BARROS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO MACHADO DRUMOND OAB - MG118523 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 300 de 470



OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002277-85.2020.8.11.0002. AUTOR: BRUNO CESAR DE BARROS 

PEREIRA REU: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, 

para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, para juntar documento que 

comprove a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a 

consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada 

nas Associações Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias, 

porquanto o documento juntado não identifica o consumidor, além de 

apresentar período limitado de pesquisa, deste modo não é possível 

verificar eventual existência de outras inscrições, inviabilizando o pedido 

de dano moral. 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 diligência 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: 1002484-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS RONDON CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002484-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ISAIAS RONDON 

CORDEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO 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: 02/03/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 28 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: 1002485-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002485-69.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELITON SOUZA 

DA SILVA 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: 

02/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002486-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002486-54.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA LUIZA 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA 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: 

02/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002491-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANY APARECIDA CAMPOS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002491-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LIDIANY 

APARECIDA CAMPOS ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES 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: 02/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002500-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002500-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WESLEI PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/03/2020 Hora: 12:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002512-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY SANCHES PASCOINI PRUDENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVINIA MARIA PYTHON NAPOLI (REU)

EDITORA NAPOLEAO LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1002512-52.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELY 

SANCHES PASCOINI PRUDENCIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

POLO PASSIVO: EDITORA NAPOLEAO LTDA - ME e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 301 de 470



à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

02/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002520-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE BENTA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002520-29.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ARIANE BENTA 

PEDROSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/03/2020 Hora: 

15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 28 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: 1002521-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JUNIO TEIXEIRA OMENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002521-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DIEGO JUNIO 

TEIXEIRA OMENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

02/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002526-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS OURIVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002526-36.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JONAS OURIVES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA 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: 02/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002527-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BRAYANN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002527-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JULIANO 

BRAYANN FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

THIAGO SANTANA 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 Data: 02/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1000615-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIAMAR DE JESUS FERREIRA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 

1000615-86.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora, para 

conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

02/03/2020 Hora: 15:40 Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 28/01/2020 12:27:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIAMAR DE JESUS FERREIRA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 

1000615-86.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte requerida, para 

conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

02/03/2020 Hora: 15:40 Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 28/01/2020 12:28:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019722-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 
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VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019722-53.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora, para 

conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

02/03/2020 Hora: 15:55 Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 28/01/2020 12:41:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019722-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

1019722-53.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora, para 

conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

02/03/2020 Hora: 15:55 Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 28/01/2020 12:41:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002564-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELAINE LUZIA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002564-48.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KELAINE LUZIA 

NUNES DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

02/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002565-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002565-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LEONARDO 

VINICIUS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 02/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002569-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO BISPO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002569-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROMILDO BISPO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES 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: 02/03/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 28 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: 1002585-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DANTAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BATISTA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002585-24.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MILTON DANTAS 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO POLO PASSIVO: FABIO BATISTA FERREIRA 

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: 02/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002587-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUZELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO (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. 1002587-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JUZELINA 

RODRIGUES DO NASCIMENTO 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: 02/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002588-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINHORINHA DIVINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002588-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SINHORINHA 

DIVINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO 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: 02/03/2020 Hora: 
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16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 28 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: 1002590-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN KLEITON LUIZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002590-46.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALLAN KLEITON 

LUIZ DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI 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: 02/03/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002593-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN ALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN ALVES GUIMARAES OAB - MT22177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002593-98.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELEN ALVES 

GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELEN ALVES 

GUIMARAES 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: 02/03/2020 Hora: 16:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002596-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002596-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSENILDA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO DA SILVA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 02/03/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1015558-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE CRISTIAN SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015558-45.2019.8.11.0002 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: 

ALEXANDRE MIRANDA LIMA - MT13241-A , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso ID 28332176 , no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 28 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 28/01/2020 14:30:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002603-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PRECZEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FREIRE DINIZ OAB - GO47767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (REQUERIDO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002603-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEXANDRO 

PRECZEWSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PEDRO HENRIQUE 

FREIRE DINIZ POLO PASSIVO: FRIBON TRANSPORTES LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 02/03/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1013960-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012797-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE MARIA DE ARRUDA BERALDO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012797-41.2019.8.11.0002 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: 

VAGNER SPIGUEL JUNIOR - MT12209-O , para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o deposito realizado ID. 28280236, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

28/01/2020 14:48:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002608-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELE GONCALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002608-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SUELE 

GONCALVES DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/03/2020 Hora: 17:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1010432-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PICCIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, REDESIGNADA PARA 21/10/2019 15:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002610-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATHEUS MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002610-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCAS 

MATHEUS MARTINS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI 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: 03/03/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 28 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: 1002611-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON OLIVEIRA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REU)

 

PROCESSO n. 1002611-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDERSON 

OLIVEIRA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

ADELINO SEMEDO FERNANDES, CARLOS MIRANDA POLO PASSIVO: 

VIACAO MOTTA LIMITADA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/03/2020 Hora: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002461-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACEDO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTELLI & CASTELLI LTDA (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: 

1002461-41.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos a 

cópia dos documentos pessoais da parte autora, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 28/01/2020 13:35:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005771-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAM TRANSPORTES LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 13:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011454-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CHAVIER DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 25/11/2019 13:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002485-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

1002485-69.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração e demais declarações 

com data de emissão recente, conforme art. 654 §1º, do CC, haja vista as 

apresentadas estarem com datas de 1 (um) ano atrás, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 28/01/2020 14:03:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008993-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDO DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008993-65.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: GERSON 

LEVY RABONE PALMA - MT18609-O , para apresentar as contrarrazões 

ao recurso ID 28347227, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 28 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 28/01/2020 

15:10:03

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009475-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA ORMOND LEITE (EXECUTADO)

 

Processo n. 1009475-13.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: BRUNO FRANCISCO FERREIRA - 

PR0058131A, para no prazo 05 (cinco) dias manifestar acerca da Certidão 

do Oficial de justiça ID 28356735. VÁRZEA GRANDE, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

28/01/2020 15:15:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011482-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELINO BATISTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 10/12/2019 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002620-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HONORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1002620-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSANGELA 

HONORATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES DE 

SOUZA 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: 03/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1012777-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GHIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 13/11/2019 14:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013164-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR GABRIEL FILHO (EXECUTADO)

MILTON PEDROSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1013164-65.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) EXEQUENTE: 

MAYCON RODRIGO KELM - MT10092-A, para no prazo 05 (cinco) dias 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de justiça ID 28359972. Bem 

como acerca do AR positivo ID 27666632. VÁRZEA GRANDE, 28 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 28/01/2020 15:22:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011357-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI RODRIGUES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 25/11/2019 17:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002585-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DANTAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BATISTA FERREIRA (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: 

1002585-24.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos a 

cópia dos documentos pessoais ATUALIZADOS E LEGÍVEL, haja vista o 

documento apresentado estar ILEGÍVEL, e por este motivo houve o 

cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: VANUSA 

COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 28/01/2020 15:27:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002628-58.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GONCALO 

CLARINDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ 

TORRES NETO 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: 03/03/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 28 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: 1011910-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JAMIL DE MORAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 29/11/2019 14:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007382-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ARMANDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1007382-77.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte exequente, na pessoa do(a) 

ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE 

ALMEIDA - MT16279-O, PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - 

MT14645-O, para no prazo 05 (cinco) dias manifestar acerca da Certidão 

do Oficial de justiça ID 28366044. VÁRZEA GRANDE, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

28/01/2020 15:31:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008838-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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: 

1008838-62.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28455099, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 28/01/2020 14:15:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006708-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERVANIO ALVES CAVALCANTI (INTERESSADO)

RUBIANA DA SILVA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - 649.935.901-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1006708-02.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar aos embargos 

de declaração de ID 28459173, no prazo legal. Assinado eletronicamente 

28/01/2020 14:16:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002638-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002638-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GONCALO 

CLARINDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE FERRAZ 

TORRES NETO 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: 03/03/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 28 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: 1000629-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA ARRUDA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(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: 

1000629-70.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 02/03/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

28/01/2020 15:51:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017287-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI VIEIRA DE OLIVEIRA (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))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 307 de 470



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: 

1017287-09.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/12/2019 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

22/11/2019 14:20:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015850-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUMAYA PAULA DE CAMPOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (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: 

1015850-30.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/12/2019 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

12/11/2019 17:45:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002588-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINHORINHA DIVINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002588-76.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos a 

cópia dos documentos pessoais ATUALIZADOS E LEGÍVEL e cópia do 

comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, haja vista não ter apresentado nenhum no 

processo, e por este motivo houve o cancelamento da audiência. 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

28/01/2020 16:17:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019606-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MIRO QUEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 

1019606-47.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 28/02/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente 28/01/2020 14:35:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019606-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO MIRO QUEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 

1019606-47.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 28/02/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente 28/01/2020 14:36:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006758-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LOPES SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA FRANCINNE DE LIMA AMARO OAB - MG137365 (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: 

1006758-28.2019.8.11.0002 Intima-se para se manifestar aos embargos 

declaratórios de ID28153223, no prazo legal. Assinado eletronicamente 

28/01/2020 14:40:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002587-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUZELINA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002587-91.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração e demais declarações 

com data de emissão recentes, haja vista as apresentadas estarem com 

datas de 1 (um) ano atrás, conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 28/01/2020 14:40:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FABIANA RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-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: 
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1000660-90.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 02/03/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

28/01/2020 16:39:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007191-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO RENATO DOMINGUES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (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: 

1007191-32.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 02/03/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

28/01/2020 16:55:41

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014650-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAEINFO INFORMATICA S/S LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA CARVALHO OAB - MS15927 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1014650-85.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Amanda Cristina dos Santos Polo Passivo: Saeinfo Informática S.S. LTDA- 

ME Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há elementos 

probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as partes, 

sendo imprescindível maior dilação probatória, conforme pleiteado pela 

parte Requerente na impugnação a contestação, a fim de que comprove 

os fatos, bem como para oitiva das partes e testemunhas, devendo para 

tanto as partes trazerem as testemunhas independente de intimação, sob 

pena de preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o 

dia 03 de março de 2020, às 10:20 horas, que deverá ser dirigida pelo Juiz 

Leigo (Art. 37 da Lei 9.099/95). Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002660-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARQUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002660-63.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BENEDITO 

MARQUES DA SILVA 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: 02/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1002662-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACI DA COSTA DE ARRUDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002662-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JACI DA COSTA 

DE ARRUDA 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: 02/03/2020 Hora: 16:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 28 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: 1019271-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BELMIRA DOMINGOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT21653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1019271-28.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARIA BELMIRA DOMINGOS 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc. Recebo a emenda à inicial 

(id. 28403487). Considerando a ausência de inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito, deixo de apreciar o pedido liminar ante a perda do 

objeto. Assim, determino o regular prosseguimento do feito com a 

designação de audiência de conciliação. 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002184-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA OAB - 979.889.101-59 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002184-25.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ED REGER MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora 
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para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 320 do Código de Processo Civil, devendo apresentar cálculo 

correto do valor que entende devido, haja vista que o desconto em folha 

indicado na inicial (R$ 114,91) não corresponde aos holerites juntados (R$ 

72,07). 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 diligência pela parte, se for o caso. Após o decurso do 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002348-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOWALBERG AURELIO DUARTE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA OAB - MT15579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002348-87.2020.8.11.0002. AUTOR: JOWALBERG AURELIO DUARTE 

FRANCA REU: NET SERVICOS DE COMUNICACAO 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/2015, colacionando 

aos autos, cópia do histórico de faturas e de pagamento, referente aos 

últimos 12 (doze) meses (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento da 

liminar vindicada. Informo que os documentos supracitados podem ser 

retirados pela internet, no site da reclamada. 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, retornem os autos conclusos. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002434-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002434-58.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA EDUARDA SILVA 

TAQUES REQUERIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA Vistos, 

etc. INTIME-SE a parte autora para APRESENTAR A PETIÇÃO INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Código de 

Processo Civil, haja vista que há apenas documentos juntados no id. 

28427553. 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 diligência pela parte, se for o caso. Após o decurso do 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013960-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1013960-56.2019.8.11.0002 Reclamante: Emerson Nunes de 

Oliveira Reclamado: Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, embora o Reclamado, ao protocolizar a sua defesa, 

tenha postulado pela designação de uma audiência de instrução e 

julgamento, revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador 

examinar a pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do 

CPC/2015). A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam 

suficientes para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não 

havendo necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a fundamentação acima mencionada, cumpre fazer menção, 

por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir 

sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pelo 

Reclamado e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento 

e decido. Da preliminar: - Da ilegitimidade ativa: Preliminarmente, o 

Reclamado defendeu a necessidade de ser reconhecida a ilegitimidade 

ativa do Reclamante, pois, sustentou que não foram apresentadas provas 

de que o mesmo detém a propriedade do veículo objeto dos autos. Com 

amparo nos referidos argumentos, a parte Autora postulou para que o 

processo fosse extinto sem a resolução do seu mérito. Em que pesem as 

considerações ventiladas pelo Reclamado, tenho que as mesmas 

perderam o seu objeto, pois, da exegese da impugnação protocolada nos 

autos, verifica-se que o Reclamante colacionou ao corpo da manifestação 

uma cópia do CRV de seu veículo. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 

25/12/2018, diligenciou com seu veículo (CIELO; Cor: Prata; Placa: 

NUB-7274) até o posto Reclamado e, na oportunidade, solicitou para que o 

bem fosse abastecido com o combustível etanol (na quantia de R$ 30,00). 

O Autor relatou que, ao se deslocar para sua residência, constatou que o 

veículo apresentava falhas e, considerando que o mesmo parou no trajeto, 

foi compelido a acionar um guincho para rebocar o bem. O Autor alegou 

que, no dia seguinte (26/12/2018), após levar o carro até uma oficina (por 

intermédio de guinho), o mecânico lhe informou que o veículo havia sido 

abastecido com um combustível equivocado (diesel). O Postulante relatou 

que, apesar de ter tentado obter o reembolso dos seus gastos (guincho, 

reparos mecânicos e Uber) perante o Reclamado, não obteve sucesso. 

Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

Reclamado afirmou ter abastecido vários veículos com combustível DIESEL 

S-10, no entanto, não especificamente o veículo do Reclamante (CIELO; 

Cor: Prata; Placa: NUB-7274). O Réu destacou que, no tocante ao 

comprovante de abastecimento apresentado nos autos, não consta 

discriminada a placa do veículo abastecido, restando impossível aferir se o 

abastecimento foi, de fato, feito no veículo do Autor. Além disso, o 

Postulado esclareceu que resta impossível que os seus prepostos 

cometam o erro mencionado pelo Autor, pois, além de serem devidamente 

treinados, a marca e modelo do veículo do Reclamante (baixo e de 

pequeno porte) não existe com funcionamento a DIESEL. O Reclamado 

teceu algumas considerações acerca da dissonância entre a data do 

ocorrido (25/12/2018) e a data da nota de conserto (15/03/2019), bem 

como, que não incorreu na prática de nenhum ato ilícito e ainda, que 

inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados. Com amparo 

nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da 

lide. Inicialmente, convém registrar que, não obstante se trate de um direito 

básico inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova 
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não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de eximir o 

Reclamante de sua obrigação de apresentar ao juízo provas mínimas 

acerca dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015), 

motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de inversão formulado na exordial. 

Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência 

contemplada pelo TJRO: “Apelação cível. Danos materiais e morais. 

Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação 

não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), tal 

benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com ponderação e bom 

senso, não isentando a parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça 

exordial, as provas que tenha condições de produzir e que visem a 

demonstrar elementos mínimos de existência do fato constitutivo de seu 

d i r e i t o .  ( T J - R O  -  A P L :  0 0 0 3 8 1 0 3 0 2 0 1 5 8 2 2 0 0 1 4  R O 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório anexado aos autos, 

tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Consoante se extrai do “comprovante de abastecimento” apresentado pelo 

Reclamante, não há absolutamente nenhuma menção ou identificação do 

veículo abastecido com o famigerado óleo DIESEL, o que, por si só, 

compromete a verossimilhança da narrativa inicial. Ademais, embora o 

Autor tenha protocolado junto à sua defesa a cópia de uma “conversa” 

mantida pelo aplicativo WhatsApp, não há absolutamente nenhum 

esclarecimento acerca de qual “caso” se refere o Demandante, 

enfraquecendo ainda mais a tese inaugural. Como se não bastasse, 

apesar de o Postulante ter apresentado uma “Nota Fiscal” correspondente 

aos gastos mecânicos que teve com seu veículo, o referido documento 

descreve apenas a realização de um “serviço de regulagem eletrônica”, 

não sendo ventilada absolutamente nenhuma consideração do que teria 

ocasionado os problemas apresentados pelo veículo. Data vênia à 

irresignação do Reclamante, entendo que, a fim de conferir credibilidade 

aos seus argumentos, o mesmo deveria ter se precavido em apresentar 

um “Laudo Pericial” atestando de forma pontual o que teria motivado a 

necessidade da mencionada regulagem eletrônica e, principalmente, se o 

veículo foi abastecido com um combustível equivocado, o que, 

consigna-se, não foi feito. Não se pode olvidar que, ao protocolar a sua 

defesa, o Reclamante não fez questão nem mesmo de produzir provas em 

audiência de instrução e julgamento (oportunidade em que, por exemplo, 

poderia ser tomado o depoimento do mecânico responsável pelo conserto 

do bem), o que, definitivamente, induz este juízo a acreditar que a 

presente demanda não passa de uma aventura jurídica. Portanto, não 

tendo o Reclamante se desincumbido minimamente de seu ônus probatório 

(em patente ofensa ao que resta disposto no artigo 373, I, do CPC/2015), 

entendo ser inviável reconhecer eventual falha na prestação dos serviços 

(a qual, segundo consta das provas apresentadas nos autos, 

aparentemente inexiste) ou ainda, imputar a prática de qualquer ato ilícito 

por parte do Reclamado, pois, não se fazem concomitantemente presentes 

os requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Visando fortalecer a 

sucinta fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, 

seguem abaixo algumas jurisprudências pátrias: “COMPRA E VENDA. 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM O COMBUSTÍVEL ERRADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ausência de 

comprovação das alegações iniciais, especialmente do nexo de 

causalidade entre os alegados danos no veículo da Autora e o 

abastecimento com o combustível errado realizado por preposto do Réu. 

Ônus de prova que competia à Autora. Inteligência do art. 333, I, do CPC. 

Mantida a r. sentença. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 00173383620118260152 SP 0017338-36.2011.8.26.0152, Relator: 

Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 06/10/2015, 28ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2015).”. (Destaquei). 

“APELAÇÃO CÍVEL. Relação de consumo. Ação indenizatória. 

Abastecimento de veículo com o combustível inadequado. Falha na 

prestação do serviço não configurada. Desistência da prova oral. 

Ausência de prova mínima da parte autora. Incumbe a parte autora 

comprovar o fato constitutivo atinente ao direito que sustenta, na forma do 

art. 333, I, do CPC. Manutenção da sentença. RECURSO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (TJ-RJ - APL: 00291892120118190038 RIO DE JANEIRO 

NOVA IGUACU 2 VARA CIVEL, Relator: JDS. DES. MARIA TERESA 

PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 03/11/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/11/2015).”. 

(Destaquei). Por derradeiro, não tendo sido apresentadas provas mínimas 

acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido, tenho que as 

pretensões indenizatórias (seja a título de dano moral ou material) 

almejadas pelo Reclamante não reivindicam a guarida deste juízo e, 

definitivamente, devem ser repelidas. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015). 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, 06 de janeiro de 2020. 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: 1013960-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1013960-56.2019.8.11.0002 Reclamante: Emerson Nunes de 

Oliveira Reclamado: Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, embora o Reclamado, ao protocolizar a sua defesa, 

tenha postulado pela designação de uma audiência de instrução e 

julgamento, revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador 

examinar a pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do 

CPC/2015). A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam 

suficientes para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não 

havendo necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a fundamentação acima mencionada, cumpre fazer menção, 

por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir 

sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pelo 

Reclamado e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento 

e decido. Da preliminar: - Da ilegitimidade ativa: Preliminarmente, o 

Reclamado defendeu a necessidade de ser reconhecida a ilegitimidade 

ativa do Reclamante, pois, sustentou que não foram apresentadas provas 

de que o mesmo detém a propriedade do veículo objeto dos autos. Com 

amparo nos referidos argumentos, a parte Autora postulou para que o 

processo fosse extinto sem a resolução do seu mérito. Em que pesem as 

considerações ventiladas pelo Reclamado, tenho que as mesmas 

perderam o seu objeto, pois, da exegese da impugnação protocolada nos 

autos, verifica-se que o Reclamante colacionou ao corpo da manifestação 

uma cópia do CRV de seu veículo. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 

25/12/2018, diligenciou com seu veículo (CIELO; Cor: Prata; Placa: 
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NUB-7274) até o posto Reclamado e, na oportunidade, solicitou para que o 

bem fosse abastecido com o combustível etanol (na quantia de R$ 30,00). 

O Autor relatou que, ao se deslocar para sua residência, constatou que o 

veículo apresentava falhas e, considerando que o mesmo parou no trajeto, 

foi compelido a acionar um guincho para rebocar o bem. O Autor alegou 

que, no dia seguinte (26/12/2018), após levar o carro até uma oficina (por 

intermédio de guinho), o mecânico lhe informou que o veículo havia sido 

abastecido com um combustível equivocado (diesel). O Postulante relatou 

que, apesar de ter tentado obter o reembolso dos seus gastos (guincho, 

reparos mecânicos e Uber) perante o Reclamado, não obteve sucesso. 

Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

Reclamado afirmou ter abastecido vários veículos com combustível DIESEL 

S-10, no entanto, não especificamente o veículo do Reclamante (CIELO; 

Cor: Prata; Placa: NUB-7274). O Réu destacou que, no tocante ao 

comprovante de abastecimento apresentado nos autos, não consta 

discriminada a placa do veículo abastecido, restando impossível aferir se o 

abastecimento foi, de fato, feito no veículo do Autor. Além disso, o 

Postulado esclareceu que resta impossível que os seus prepostos 

cometam o erro mencionado pelo Autor, pois, além de serem devidamente 

treinados, a marca e modelo do veículo do Reclamante (baixo e de 

pequeno porte) não existe com funcionamento a DIESEL. O Reclamado 

teceu algumas considerações acerca da dissonância entre a data do 

ocorrido (25/12/2018) e a data da nota de conserto (15/03/2019), bem 

como, que não incorreu na prática de nenhum ato ilícito e ainda, que 

inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados. Com amparo 

nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da 

lide. Inicialmente, convém registrar que, não obstante se trate de um direito 

básico inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova 

não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de eximir o 

Reclamante de sua obrigação de apresentar ao juízo provas mínimas 

acerca dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015), 

motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de inversão formulado na exordial. 

Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência 

contemplada pelo TJRO: “Apelação cível. Danos materiais e morais. 

Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação 

não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), tal 

benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com ponderação e bom 

senso, não isentando a parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça 

exordial, as provas que tenha condições de produzir e que visem a 

demonstrar elementos mínimos de existência do fato constitutivo de seu 

d i r e i t o .  ( T J - R O  -  A P L :  0 0 0 3 8 1 0 3 0 2 0 1 5 8 2 2 0 0 1 4  R O 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório anexado aos autos, 

tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Consoante se extrai do “comprovante de abastecimento” apresentado pelo 

Reclamante, não há absolutamente nenhuma menção ou identificação do 

veículo abastecido com o famigerado óleo DIESEL, o que, por si só, 

compromete a verossimilhança da narrativa inicial. Ademais, embora o 

Autor tenha protocolado junto à sua defesa a cópia de uma “conversa” 

mantida pelo aplicativo WhatsApp, não há absolutamente nenhum 

esclarecimento acerca de qual “caso” se refere o Demandante, 

enfraquecendo ainda mais a tese inaugural. Como se não bastasse, 

apesar de o Postulante ter apresentado uma “Nota Fiscal” correspondente 

aos gastos mecânicos que teve com seu veículo, o referido documento 

descreve apenas a realização de um “serviço de regulagem eletrônica”, 

não sendo ventilada absolutamente nenhuma consideração do que teria 

ocasionado os problemas apresentados pelo veículo. Data vênia à 

irresignação do Reclamante, entendo que, a fim de conferir credibilidade 

aos seus argumentos, o mesmo deveria ter se precavido em apresentar 

um “Laudo Pericial” atestando de forma pontual o que teria motivado a 

necessidade da mencionada regulagem eletrônica e, principalmente, se o 

veículo foi abastecido com um combustível equivocado, o que, 

consigna-se, não foi feito. Não se pode olvidar que, ao protocolar a sua 

defesa, o Reclamante não fez questão nem mesmo de produzir provas em 

audiência de instrução e julgamento (oportunidade em que, por exemplo, 

poderia ser tomado o depoimento do mecânico responsável pelo conserto 

do bem), o que, definitivamente, induz este juízo a acreditar que a 

presente demanda não passa de uma aventura jurídica. Portanto, não 

tendo o Reclamante se desincumbido minimamente de seu ônus probatório 

(em patente ofensa ao que resta disposto no artigo 373, I, do CPC/2015), 

entendo ser inviável reconhecer eventual falha na prestação dos serviços 

(a qual, segundo consta das provas apresentadas nos autos, 

aparentemente inexiste) ou ainda, imputar a prática de qualquer ato ilícito 

por parte do Reclamado, pois, não se fazem concomitantemente presentes 

os requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Visando fortalecer a 

sucinta fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, 

seguem abaixo algumas jurisprudências pátrias: “COMPRA E VENDA. 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM O COMBUSTÍVEL ERRADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ausência de 

comprovação das alegações iniciais, especialmente do nexo de 

causalidade entre os alegados danos no veículo da Autora e o 

abastecimento com o combustível errado realizado por preposto do Réu. 

Ônus de prova que competia à Autora. Inteligência do art. 333, I, do CPC. 

Mantida a r. sentença. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 00173383620118260152 SP 0017338-36.2011.8.26.0152, Relator: 

Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 06/10/2015, 28ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2015).”. (Destaquei). 

“APELAÇÃO CÍVEL. Relação de consumo. Ação indenizatória. 

Abastecimento de veículo com o combustível inadequado. Falha na 

prestação do serviço não configurada. Desistência da prova oral. 

Ausência de prova mínima da parte autora. Incumbe a parte autora 

comprovar o fato constitutivo atinente ao direito que sustenta, na forma do 

art. 333, I, do CPC. Manutenção da sentença. RECURSO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (TJ-RJ - APL: 00291892120118190038 RIO DE JANEIRO 

NOVA IGUACU 2 VARA CIVEL, Relator: JDS. DES. MARIA TERESA 

PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 03/11/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/11/2015).”. 

(Destaquei). Por derradeiro, não tendo sido apresentadas provas mínimas 

acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido, tenho que as 

pretensões indenizatórias (seja a título de dano moral ou material) 

almejadas pelo Reclamante não reivindicam a guarida deste juízo e, 

definitivamente, devem ser repelidas. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015). 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, 06 de janeiro de 2020. 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: 1007307-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ARAUJO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 582633-0
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010432-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PICCIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1010432-14.2019.8.11.0002 Reclamante: Daniela Piccin 

Rodrigues Reclamada: Google Brasil Internet Ltda. SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Das preliminares: - Da ilegitimidade passiva e da ausência de interesse 

processual: Em que pesem as considerações ventiladas pela Reclamada, 

entendo que as mesmas devem ser refutadas. A meu ver, o fato de a 

Reclamada ser uma intermediária (mediante suas ferramentas de busca, 

como por exemplo o “Google Search”) que possibilita o acesso dos 

internautas às URL’S questionadas nos presentes autos, a princípio, 

confere à empresa legitimidade para figurar no polo passivo da lide, 

independentemente de ser ou não a responsável pelo conteúdo veiculado 

nos endereços eletrônicos. Outrossim, entendo que haverá o interesse 

processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a 

análise do direito do interessado, independentemente de qual venha a ser 

o pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, se a 

Reclamante entende que as informações disponibilizadas mediante 

consulta/pesquisa junto ao site da Reclamada vêm lhe proporcionando 

prejuízos de ordem moral, tenho que a mesma detém não só interesse, 

como também, legitimidade para reivindicar a tutela do Poder Judiciário 

(artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas. 

Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que era casada com 

o Sr. Rogério Arruda Baicere, bem como, que na data de 14/03/2014, após 

ter uma crise de depressão (que incluía ataques de ciúme), o seu esposo 

veio a cometer suicídio. No entanto, antes de tirar a própria vida, o falecido 

não só escreveu uma carta envolvendo o nome completo da Reclamante 

(sustentando que estava sendo traído de forma virtual), como também, 

publicou a mesma no Facebook. A Reclamante alegou que, até a presente 

data, a referida carta vem sendo divulgada mediante a digitação de seu 

nome ou de seu falecido esposo no site da Reclamada. A Autora destacou 

que o site da Ré leva à divulgação de vários blogs com a referida notícia, 

trazendo uma coletânea de outros endereços que relatam sobre a carta. A 

Demandante frisou já ter ingressado judicialmente em face da Ré 

(Processo nº 35374-69.2015.811.0002, o qual continua a tramitar perante 

o sistema PROJUDI), no entanto, que nos presentes autos está sendo 

pleiteada a exclusão de URL’S distintas do processo anterior. A Autora 

informou que, ao realizar uma pesquisa de seu nome completo no site da 

Reclamada, constatou um total de 27 URL’S específicas (já considerando 

àquelas informadas na emenda à inicial), as quais entende estarem lhe 

proporcionando prejuízos de ordem moral, pois, além de informar a pior 

parte da carta, veiculam também manifestações injuriantes externadas por 

pessoas totalmente desconhecidas. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamante ingressou com a demanda almejando não só a 

exclusão das URL’S, como também, a condenação da Reclamada ao 

pagamento de uma verba indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada teceu alguns esclarecimentos acerca da 

funcionalidade do “Google Search”, bem como, informou que a referida 

ferramenta de busca limita-se à indexação de conteúdo pré-existente na 

internet (ou seja, compila dados mais relevantes atrelados ao parâmetro 

de busca definido pelo usuário, visando facilitar a pesquisa do internauta 

sobre o tema) e ainda, que eventual desindexação de uma página virtual 

da ferramenta de busca não provocaria a sua remoção do site de origem. 

A Ré também ventilou algumas considerações acerca da plataforma 

“Blogger”, bem como, esclareceu que a referida ferramenta consiste na 

hospedagem de páginas pessoais de usuários e ainda, que não exerce 

nenhum controle preventivo ou de monitoramento sobre o conteúdo 

veiculado (pois, trata-se de um veículo para liberdade de expressão de 

seus Autores). A Ré sustentou a inaplicabilidade do CDC, bem como, 

ressaltou a necessidade de indicação específica da URL referente ao 

conteúdo a ser removido pelo provedor e ainda, a necessidade de 

avaliação do Poder Judiciário para remoção de conteúdo. A Postulada 

defendeu a ausência de responsabilidade civil, bem como, que não foram 

apresentadas provas acerca dos alegados danos morais, motivo pelo 

qual, entende que a demanda deve ser julgada improcedente. Inicialmente, 

por não se tratar o vínculo existente entre as partes de uma relação de 

consumo, REVOGO a inversão do ônus da prova outrora concedida em 

favor da Reclamante (ID nº 22876853), pois, cabe à mesma apresentar 

provas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, 

do CPC/2015). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões 

inaugurais. Consoante se extrai do conteúdo da “carta” (a qual se 

encontra anexa à exordial) cuja veiculação/divulgação está sendo 

questionada nos presentes autos, entendo que assiste à Demandante o 

direito de obter a exclusão das URL’S (ou seja, dos endereços 

eletrônicos) que possibilitam o acesso ao referido documento. Isso 

porque, além de trazer informações sobre o suicídio do Sr. Rogério, a 

“carta” faz expressa menção ao nome completo da Demandante e ainda, 

imputa à mesma suposta traição conjugal, o que, a meu ver, atinge 

diretamente a honra/imagem da parte Autora e, conseguintemente, justifica 

a remoção do resultado das buscas (realizadas por intermédio da 

ferramenta “Google Search” da Reclamada) envolvendo o seu nome. A fim 

de corroborar o entendimento supra, convém transcrever o que resta 

disposto no artigo 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014: “Art. 19. Com o intuito 

de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor 

de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente 

por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem 

judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites 

técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível 

o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais 

em contrário. § 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob 

pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado 

como infringente, que permita a localização inequívoca do material.”. 

(Destaquei). Conforme pode ser facilmente visualizado nas manifestações 

anexas aos ID nº 22741905 (petição inicial) e nº 22800260 (emenda à 

inicial), a Reclamante indicou pontualmente 27 (vinte e sete) URL’S, bem 

como, 06 blogs que fazem referência ao seu nome e o conteúdo da carta. 

Logo, restando possível a fácil localização dos materiais questionados nos 

autos (mediante acesso aos links informados pela Postulante), entendo 

que a Reclamada deve ser compelida a excluir o conteúdo do resultado 

das buscas realizadas pelos internautas de sua ferramenta de busca. 

Todavia, no que concerne à pretensão indenizatória (danos morais) 

almejada pela Reclamante, entendo que a mesma não detém nenhum 

fundamento. A meu ver, a funcionalidade de busca de conteúdo ofertada 

pela Reclamada apenas facilita o acesso dos internautas aos temas 

pesquisados e, inobstante a aparente irresignação da parte Autora, 

convém alvitrá-la que, além de a Ré não ter sido a responsável pela 

elaboração do conteúdo da “carta” (mas sim o seu falecido esposo), a 

referida empresa igualmente não se prestou em divulgá-la. Segundo 

consta do dispositivo legal alhures mencionado (Marco Civil da Internet), 

empresas como a Reclamada podem ser civilmente responsabilizadas por 

danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, no entanto, 

apenas de forma excepcional, ou seja, desde que haja descumprimento de 

eventual ordem judicial para tornar indisponível o conteúdo infringente. 

Pois bem, de forma diversa do que quis fazer prevalecer a Reclamante, 

entendo que não há como ser reconhecida qualquer reincidência de 

conduta por parte da Reclamada, pois, além de o acórdão proferido nos 

autos do processo nº 8035374-30.2015.811.0002 não ter transitado em 

julgado (haja vista que ainda pende de análise um recurso de Embargos de 

Declaração), as URL’S indicadas no referido processo são totalmente 

distintas das que estão sendo debatidas nesta lide. Destarte, em não 

havendo qualquer reincidência por parte da Reclamada, bem como, diante 

da impossibilidade da referida empresa (que não passa de uma mera 

intermediária de busca de conteúdos pelos internautas) ser 

responsabilizada pela veiculação de conteúdos disponibilizados por parte 

de terceiros, tenho absoluta convicção de que não se fazem concomitante 

presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, motivo pelo 

qual, não há como ser reconhecida qualquer falha de serviços ou ainda, 

como ser imputada alguma ilicitude em detrimento da empresa Ré. Visando 
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corroborar a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E 

COMINATÓRIA. EXCLUSÃO DE RESULTADOS DE BUSCA PELO 

PROVEDOR DE APLICAÇÕES GOOGLE. NECESSIDADE DE PRÉVIA 

INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS RESPECTIVAS URLS. RESPONSABILIDADE 

DO PROVEDOR DE BUSCA NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR 

NÃO CONFIGURADO. 1. O provedor não responde pelos danos causados 

por conteúdo por ele não gerado, mas oriundo de terceiros, apenas 

resultantes de busca, aplicando-se o disposto no artigo 18 da Lei nº 

12.965/14 quanto à responsabilidade civil. Caso concreto em que a ré 

apenas possibilitou a busca de dados e conteúdos relativos à autora, não 

caracterizando qualquer falha na prestação do serviço no momento da 

propositura desta demanda. Ausência de prévia notificação do provedor 

para a exclusão de links específicos de suas buscas. 2. A informação dos 

endereços eletrônicos completos (URLs) em que inseridos os conteúdos 

ofensivos, cuja indisponibilização se visa a alcançar, é indispensável para 

o adequado cumprimento da ordem judicial, além de garantia aos demais 

usuários de que não sofrerão censura prévia. Impossibilidade de comando 

genérico, não podendo o provedor de pesquisa ser compelido a remover 

todo e qualquer conteúdo que contenha determinado termo ou expressão. 

Inteligência dos artigos 19, §... 1º, e 21, caput e parágrafo único, ambos 

da Lei nº 12.965/14. Precedentes do STJ. 3. No caso concreto, inegável 

que os resultados disponibilizados pela ré em sua ferramenta de busca 

atentam contra a privacidade e intimidade sexual da autora, a qual alega 

ter sido indevidamente relacionada como uma das participantes de 

filmagem de cena de sexo explícito. No entanto, a exclusão de tais 

referências e acesso aos materiais com conteúdo ofensivo deve ficar 

adstrita às URLs especificadas pela autora na inicial e réplica. APELAÇÃO 

DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA 

DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080212483 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 27/03/2019, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação, apenas para fins de DETERMINAR que a Reclamada 

providencie a exclusão das 27 (vinte e sete) URL’s e das referências 

existentes nos 06 blogs informadas pela Reclamante (informações 

pontualmente registradas nas manifestações vinculadas aos ID nº 

22741905 e ID nº 22800260) dos resultados de sua ferramenta de buscas 

(Google Search), no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

intimação pessoal do Reclamado para cumprimento da obrigação, não 

havendo de se falar na existência de danos morais indenizáveis. 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, 06 de janeiro de 2020. 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: 1010432-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PICCIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1010432-14.2019.8.11.0002 Reclamante: Daniela Piccin 

Rodrigues Reclamada: Google Brasil Internet Ltda. SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Das preliminares: - Da ilegitimidade passiva e da ausência de interesse 

processual: Em que pesem as considerações ventiladas pela Reclamada, 

entendo que as mesmas devem ser refutadas. A meu ver, o fato de a 

Reclamada ser uma intermediária (mediante suas ferramentas de busca, 

como por exemplo o “Google Search”) que possibilita o acesso dos 

internautas às URL’S questionadas nos presentes autos, a princípio, 

confere à empresa legitimidade para figurar no polo passivo da lide, 

independentemente de ser ou não a responsável pelo conteúdo veiculado 

nos endereços eletrônicos. Outrossim, entendo que haverá o interesse 

processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a 

análise do direito do interessado, independentemente de qual venha a ser 

o pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, se a 

Reclamante entende que as informações disponibilizadas mediante 

consulta/pesquisa junto ao site da Reclamada vêm lhe proporcionando 

prejuízos de ordem moral, tenho que a mesma detém não só interesse, 

como também, legitimidade para reivindicar a tutela do Poder Judiciário 

(artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas. 

Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que era casada com 

o Sr. Rogério Arruda Baicere, bem como, que na data de 14/03/2014, após 

ter uma crise de depressão (que incluía ataques de ciúme), o seu esposo 

veio a cometer suicídio. No entanto, antes de tirar a própria vida, o falecido 

não só escreveu uma carta envolvendo o nome completo da Reclamante 

(sustentando que estava sendo traído de forma virtual), como também, 

publicou a mesma no Facebook. A Reclamante alegou que, até a presente 

data, a referida carta vem sendo divulgada mediante a digitação de seu 

nome ou de seu falecido esposo no site da Reclamada. A Autora destacou 

que o site da Ré leva à divulgação de vários blogs com a referida notícia, 

trazendo uma coletânea de outros endereços que relatam sobre a carta. A 

Demandante frisou já ter ingressado judicialmente em face da Ré 

(Processo nº 35374-69.2015.811.0002, o qual continua a tramitar perante 

o sistema PROJUDI), no entanto, que nos presentes autos está sendo 

pleiteada a exclusão de URL’S distintas do processo anterior. A Autora 

informou que, ao realizar uma pesquisa de seu nome completo no site da 

Reclamada, constatou um total de 27 URL’S específicas (já considerando 

àquelas informadas na emenda à inicial), as quais entende estarem lhe 

proporcionando prejuízos de ordem moral, pois, além de informar a pior 

parte da carta, veiculam também manifestações injuriantes externadas por 

pessoas totalmente desconhecidas. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamante ingressou com a demanda almejando não só a 

exclusão das URL’S, como também, a condenação da Reclamada ao 

pagamento de uma verba indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada teceu alguns esclarecimentos acerca da 

funcionalidade do “Google Search”, bem como, informou que a referida 

ferramenta de busca limita-se à indexação de conteúdo pré-existente na 

internet (ou seja, compila dados mais relevantes atrelados ao parâmetro 

de busca definido pelo usuário, visando facilitar a pesquisa do internauta 

sobre o tema) e ainda, que eventual desindexação de uma página virtual 

da ferramenta de busca não provocaria a sua remoção do site de origem. 

A Ré também ventilou algumas considerações acerca da plataforma 

“Blogger”, bem como, esclareceu que a referida ferramenta consiste na 

hospedagem de páginas pessoais de usuários e ainda, que não exerce 

nenhum controle preventivo ou de monitoramento sobre o conteúdo 

veiculado (pois, trata-se de um veículo para liberdade de expressão de 

seus Autores). A Ré sustentou a inaplicabilidade do CDC, bem como, 

ressaltou a necessidade de indicação específica da URL referente ao 

conteúdo a ser removido pelo provedor e ainda, a necessidade de 

avaliação do Poder Judiciário para remoção de conteúdo. A Postulada 

defendeu a ausência de responsabilidade civil, bem como, que não foram 

apresentadas provas acerca dos alegados danos morais, motivo pelo 

qual, entende que a demanda deve ser julgada improcedente. Inicialmente, 

por não se tratar o vínculo existente entre as partes de uma relação de 

consumo, REVOGO a inversão do ônus da prova outrora concedida em 
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favor da Reclamante (ID nº 22876853), pois, cabe à mesma apresentar 

provas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, 

do CPC/2015). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões 

inaugurais. Consoante se extrai do conteúdo da “carta” (a qual se 

encontra anexa à exordial) cuja veiculação/divulgação está sendo 

questionada nos presentes autos, entendo que assiste à Demandante o 

direito de obter a exclusão das URL’S (ou seja, dos endereços 

eletrônicos) que possibilitam o acesso ao referido documento. Isso 

porque, além de trazer informações sobre o suicídio do Sr. Rogério, a 

“carta” faz expressa menção ao nome completo da Demandante e ainda, 

imputa à mesma suposta traição conjugal, o que, a meu ver, atinge 

diretamente a honra/imagem da parte Autora e, conseguintemente, justifica 

a remoção do resultado das buscas (realizadas por intermédio da 

ferramenta “Google Search” da Reclamada) envolvendo o seu nome. A fim 

de corroborar o entendimento supra, convém transcrever o que resta 

disposto no artigo 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014: “Art. 19. Com o intuito 

de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor 

de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente 

por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem 

judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites 

técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível 

o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais 

em contrário. § 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob 

pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado 

como infringente, que permita a localização inequívoca do material.”. 

(Destaquei). Conforme pode ser facilmente visualizado nas manifestações 

anexas aos ID nº 22741905 (petição inicial) e nº 22800260 (emenda à 

inicial), a Reclamante indicou pontualmente 27 (vinte e sete) URL’S, bem 

como, 06 blogs que fazem referência ao seu nome e o conteúdo da carta. 

Logo, restando possível a fácil localização dos materiais questionados nos 

autos (mediante acesso aos links informados pela Postulante), entendo 

que a Reclamada deve ser compelida a excluir o conteúdo do resultado 

das buscas realizadas pelos internautas de sua ferramenta de busca. 

Todavia, no que concerne à pretensão indenizatória (danos morais) 

almejada pela Reclamante, entendo que a mesma não detém nenhum 

fundamento. A meu ver, a funcionalidade de busca de conteúdo ofertada 

pela Reclamada apenas facilita o acesso dos internautas aos temas 

pesquisados e, inobstante a aparente irresignação da parte Autora, 

convém alvitrá-la que, além de a Ré não ter sido a responsável pela 

elaboração do conteúdo da “carta” (mas sim o seu falecido esposo), a 

referida empresa igualmente não se prestou em divulgá-la. Segundo 

consta do dispositivo legal alhures mencionado (Marco Civil da Internet), 

empresas como a Reclamada podem ser civilmente responsabilizadas por 

danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, no entanto, 

apenas de forma excepcional, ou seja, desde que haja descumprimento de 

eventual ordem judicial para tornar indisponível o conteúdo infringente. 

Pois bem, de forma diversa do que quis fazer prevalecer a Reclamante, 

entendo que não há como ser reconhecida qualquer reincidência de 

conduta por parte da Reclamada, pois, além de o acórdão proferido nos 

autos do processo nº 8035374-30.2015.811.0002 não ter transitado em 

julgado (haja vista que ainda pende de análise um recurso de Embargos de 

Declaração), as URL’S indicadas no referido processo são totalmente 

distintas das que estão sendo debatidas nesta lide. Destarte, em não 

havendo qualquer reincidência por parte da Reclamada, bem como, diante 

da impossibilidade da referida empresa (que não passa de uma mera 

intermediária de busca de conteúdos pelos internautas) ser 

responsabilizada pela veiculação de conteúdos disponibilizados por parte 

de terceiros, tenho absoluta convicção de que não se fazem concomitante 

presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, motivo pelo 

qual, não há como ser reconhecida qualquer falha de serviços ou ainda, 

como ser imputada alguma ilicitude em detrimento da empresa Ré. Visando 

corroborar a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E 

COMINATÓRIA. EXCLUSÃO DE RESULTADOS DE BUSCA PELO 

PROVEDOR DE APLICAÇÕES GOOGLE. NECESSIDADE DE PRÉVIA 

INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS RESPECTIVAS URLS. RESPONSABILIDADE 

DO PROVEDOR DE BUSCA NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR 

NÃO CONFIGURADO. 1. O provedor não responde pelos danos causados 

por conteúdo por ele não gerado, mas oriundo de terceiros, apenas 

resultantes de busca, aplicando-se o disposto no artigo 18 da Lei nº 

12.965/14 quanto à responsabilidade civil. Caso concreto em que a ré 

apenas possibilitou a busca de dados e conteúdos relativos à autora, não 

caracterizando qualquer falha na prestação do serviço no momento da 

propositura desta demanda. Ausência de prévia notificação do provedor 

para a exclusão de links específicos de suas buscas. 2. A informação dos 

endereços eletrônicos completos (URLs) em que inseridos os conteúdos 

ofensivos, cuja indisponibilização se visa a alcançar, é indispensável para 

o adequado cumprimento da ordem judicial, além de garantia aos demais 

usuários de que não sofrerão censura prévia. Impossibilidade de comando 

genérico, não podendo o provedor de pesquisa ser compelido a remover 

todo e qualquer conteúdo que contenha determinado termo ou expressão. 

Inteligência dos artigos 19, §... 1º, e 21, caput e parágrafo único, ambos 

da Lei nº 12.965/14. Precedentes do STJ. 3. No caso concreto, inegável 

que os resultados disponibilizados pela ré em sua ferramenta de busca 

atentam contra a privacidade e intimidade sexual da autora, a qual alega 

ter sido indevidamente relacionada como uma das participantes de 

filmagem de cena de sexo explícito. No entanto, a exclusão de tais 

referências e acesso aos materiais com conteúdo ofensivo deve ficar 

adstrita às URLs especificadas pela autora na inicial e réplica. APELAÇÃO 

DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA 

DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080212483 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 27/03/2019, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação, apenas para fins de DETERMINAR que a Reclamada 

providencie a exclusão das 27 (vinte e sete) URL’s e das referências 

existentes nos 06 blogs informadas pela Reclamante (informações 

pontualmente registradas nas manifestações vinculadas aos ID nº 

22741905 e ID nº 22800260) dos resultados de sua ferramenta de buscas 

(Google Search), no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

intimação pessoal do Reclamado para cumprimento da obrigação, não 

havendo de se falar na existência de danos morais indenizáveis. 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, 06 de janeiro de 2020. 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: 1010655-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 582640-3

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007335-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN APARECIDA SIMIONATO TRENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 582646-2

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002677-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS KEILA COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002677-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:REGIS KEILA 

COSTA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEOVALDO ALVES 

DE CASTRO JUNIOR 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: 

03/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 28 de janeiro 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: 1012479-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDLI CRISTIANE MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 582648-9

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013684-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MENTZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CREDICARD S.A. (REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ICATU CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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: 

1013684-25.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 28/01/2020 17:49:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011454-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CHAVIER DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO REIS DE MENEZES OAB - RJ162449 (ADVOGADO(A))

ISABEL REIS DE MENEZES OAB - RJ167791 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1011454-10.2019.8.11.0002 Reclamante: Francisco Chavier de 

Barros Reclamada: Generali Brasil Seguros S/A. 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que, na data de 

08/09/2017, contratou junto à Reclamada um seguro para o seu automóvel, 

mediante o pagamento da importância de R$ 5.820,64, cuja vigência 

compreendia o período de 09/09/2017 a 08/09/2018. O Autor relatou que, 

ao lhe ser ofertado o seguro, o representante da Ré informou que, caso 

fosse necessária a troca de faróis, seria cobrada a importância de R$ 

175,00. O Postulante alegou que, após se envolver em um acidente com 

um motociclista, um dos faróis do seu carro foi quebrado, motivo pelo qual, 

acionou o seguro na data de 08/08/2018 (sinistro nº 8725841). O 

Demandante alegou que, posteriormente, também precisou substituir o 

outro farol, razão pela qual, solicitou uma nova peça na data de 

04/09/2018 (sinistro nº 8812844). O Reclamante relatou que, diante da 

demora para a chegada das peças, somente veio a realizar o pagamento 

das mesmas na data de 20/09/2018, no entanto, em vez de ser cobrado o 

valor de R$ 350,00 (conforme consta na apólice), lhe foi exigido o 

pagamento da importância de R$ 2.100,00. Por entender que os fatos 

acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e 

material, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede 

de contestação, a Reclamada esclareceu que todas as obrigações 

inerentes à seguradora foram efetivamente cumpridas. A Ré sustentou 

que, ao receber o aviso de sinistro, procedeu a regular análise das 

avarias do veículo e, com respaldo nas cláusulas contratuais, não só 

informou ao Reclamante acerca da necessidade de substituição dos faróis 

do bem, como também, sobre a cobrança de um valor diferenciado a título 

de franquia, haja vista o tipo de farol instalado no veículo (LED). A 

Demandada defendeu que o Reclamante possua conhecimento de todas 

as cláusulas contratuais, bem como, que a cobrança de uma franquia 

diferenciada para substituição de peças de LED se encontra prevista 

contratualmente, não havendo como imputar qualquer ilicitude à 

seguradora. Por entender que inexistem danos morais ou materiais a 

serem indenizados, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. 

Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 24161217 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 do Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental colacionado aos autos, tenho que o 

direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais. Inicialmente, 

tempestivo transcrever o que resta disposto no artigo 757 do Código Civil: 

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”. (Destaquei). 

Consoante se verifica na explanação inicial, o Reclamante se envolveu em 

um acidente com o seu automóvel, motivo pelo qual, revelou-se a 

necessidade de substituição dos dois faróis. Da exegese da “Apólice de 

Seguro” apresentada pelo Reclamante, verifica-se que a franquia 

correspondente à eventual substituição de cada farol/lanterna/retrovisor é 

representada pelo valor R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), no 

entanto, os documentos colacionados à exordial demonstraram que o 

Segurado acabou promovendo o pagamento da expressiva importância de 

R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Com a devida vênia às considerações 

apresentadas pela Seguradora Ré, tenho que as mesmas não detêm 

nenhuma credibilidade, pois, encontram-se absolutamente desprovidas de 

suporte probatório. Apesar de a Reclamada ter justificado que a cobrança 

de um valor diferenciado (a título de franquia) ocorreu em razão dos faróis 

do veículo do Demandante serem de LED, bem como, que tal possibilidade 

se encontra prevista contratualmente e ainda, que o Segurado detinha 

conhecimento de tal disposição, tenho que tais argumentos não fugiram da 

esfera das meras alegações. Isso porque, conforme mencionado alhures, 

a Reclamada não apresentou nenhuma prova idônea para comprometer o 

alicerce da inicial, nem mesmo uma cópia da apólice do contrato de seguro 
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firmado entre os litigantes. A meu ver, não restou minimamente 

demonstrado que o consumidor possuía conhecimento prévio de que a 

franquia correspondente a substituição dos faróis de LED seria 

diferenciada se comparada a um farol convencional. Outrossim, segundo 

consta das disposições da apólice apresentada pelo Demandante, 

especificamente no campo “SERVIÇOS CONTRATADOS”, verifica-se 

nitidamente que a franquia corresponde ao farol é representada, tão 

somente, pela importância de R$ 175,00 (obviamente por cada peça a ser 

eventualmente substituída), não havendo a menor distinção entre “comum” 

ou “LED” (caracterizando patente violação ao direito que todo consumidor 

tem à informação, conforme consta do artigo 6º, III, do Código do 

Consumidor). Destarte, tendo em vista que o Reclamante foi compelido a 

promover o pagamento da importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem 

reais) quando, na verdade, deveria arcar com somente R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), entendo ser evidente que a Seguradora Ré 

incorreu não só em uma falha na prestação dos seus serviços, como 

também, em flagrante prática de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), 

motivo pelo qual, a mesma deve ser civilmente responsabilizada (artigo 

927 do Código Civil). Contudo, de forma diversa da tese inicial, tenho que a 

restituição de valores (prejuízo material) deverá ocorrer de forma simples 

e não em dobro, pois, não se fazem concomitantemente presentes os 

requisitos da repetição do indébito (artigo 42, parágrafo único, do CDC). 

Embora o Reclamante tenha realmente promovido o pagamento de uma 

franquia superior à originalmente contratada, convém lembrar que a 

cobrança foi realizada regularmente por uma terceira (prestadora de 

serviços), de acordo com a autorização que lhe foi repassada pela 

Seguradora, não havendo de ser cogitada qualquer má-fé. Desta feita, 

tenho que assiste ao Reclamante o direito de perceber apenas a 

importância de R$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais), já 

devidamente deduzido o valor da franquia devida à Demandada. Já no que 

se refere à pretensão do Postulante em ser indenizado a título de danos 

morais, tenho que a mesma não reivindica a guarida jurisdicional. Data 

máxima vênia à irresignação evidenciada pelo Demandante, entendo que a 

conduta da Reclamada (cobrança de um prêmio superior ao contratado) 

se caracterizou apenas como um simples inadimplemento contratual, o 

qual, apesar de certamente ter proporcionado desnecessários 

aborrecimentos, não chegou a desencadear qualquer situação 

excepcional que pudesse ter ocasionado alguma ofensa ao nome, à 

credibilidade, à honra ou à imagem do consumidor/Segurado. Visando 

fortalecer a sucinta fundamentação exarada no presente pronunciamento, 

segue colacionado, por analogia, um julgado proveniente do TJDF: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

SEGURO VEICULAR. CONTRATO APERFEIÇOADO. APÓLICE. ROUBO DO 

VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. 

INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE. 

REPETIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 

(...). Evidente a falha na prestação do serviço no contrato de seguro de 

veículos que não se aperfeiçoou por circunstâncias alheias à vontade do 

consumidor e que não lhe foram previamente informadas no momento da 

apresentação da proposta. Indevida a alteração do valor do prêmio do 

seguro, devendo a diferença cobrada a maior ser restituída ao autor. O 

artigo 42, parágrafo único, do CDC, e artigo 940, do Código Civil, quando 

preveem a repetição do indébito, exigem a comprovação de má-fé no 

momento da cobrança, o que não foi vislumbrado na hipótese dos autos. O 

mero descumprimento contratual não enseja dano moral, sendo incabível a 

condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, 

porquanto não violados quaisquer dos direitos da personalidade do autor. 

(TJ-DF 07261221020188070001 DF 0726122-10.2018.8.07.0001, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/04/2019, 6ª Turma Cível).”. 

(Destaquei). Por derradeiro, considerando que a situação suportada pelo 

Reclamante não chegou a extrapolar a esfera de um dissabor ínsito ao 

convívio social, bem como, não tendo sido apresentada nenhuma prova de 

que foi violado algum direito inerente à personalidade do mesmo, reitero 

que não há de se falar em qualquer indenização a título de danos morais, 

sob pena de inegável banalização do nobre instituto. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, apenas para CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

de uma indenização por danos materiais ao Reclamante no valor de R$ 

1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais), a ser devidamente 

corrigido pelo índice INPC e ainda, com incidência de juros legais (simples) 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo 

prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a partir do pagamento do valor 

cobrado para a substituição dos faróis (20/09/2018), não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). 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, 10 de janeiro de 2020. 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: 1011454-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CHAVIER DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO REIS DE MENEZES OAB - RJ162449 (ADVOGADO(A))

ISABEL REIS DE MENEZES OAB - RJ167791 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1011454-10.2019.8.11.0002 Reclamante: Francisco Chavier de 

Barros Reclamada: Generali Brasil Seguros S/A. 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que, na data de 

08/09/2017, contratou junto à Reclamada um seguro para o seu automóvel, 

mediante o pagamento da importância de R$ 5.820,64, cuja vigência 

compreendia o período de 09/09/2017 a 08/09/2018. O Autor relatou que, 

ao lhe ser ofertado o seguro, o representante da Ré informou que, caso 

fosse necessária a troca de faróis, seria cobrada a importância de R$ 

175,00. O Postulante alegou que, após se envolver em um acidente com 

um motociclista, um dos faróis do seu carro foi quebrado, motivo pelo qual, 

acionou o seguro na data de 08/08/2018 (sinistro nº 8725841). O 

Demandante alegou que, posteriormente, também precisou substituir o 

outro farol, razão pela qual, solicitou uma nova peça na data de 

04/09/2018 (sinistro nº 8812844). O Reclamante relatou que, diante da 

demora para a chegada das peças, somente veio a realizar o pagamento 

das mesmas na data de 20/09/2018, no entanto, em vez de ser cobrado o 

valor de R$ 350,00 (conforme consta na apólice), lhe foi exigido o 

pagamento da importância de R$ 2.100,00. Por entender que os fatos 

acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e 

material, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede 

de contestação, a Reclamada esclareceu que todas as obrigações 

inerentes à seguradora foram efetivamente cumpridas. A Ré sustentou 

que, ao receber o aviso de sinistro, procedeu a regular análise das 

avarias do veículo e, com respaldo nas cláusulas contratuais, não só 

informou ao Reclamante acerca da necessidade de substituição dos faróis 

do bem, como também, sobre a cobrança de um valor diferenciado a título 

de franquia, haja vista o tipo de farol instalado no veículo (LED). A 

Demandada defendeu que o Reclamante possua conhecimento de todas 

as cláusulas contratuais, bem como, que a cobrança de uma franquia 

diferenciada para substituição de peças de LED se encontra prevista 

contratualmente, não havendo como imputar qualquer ilicitude à 
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seguradora. Por entender que inexistem danos morais ou materiais a 

serem indenizados, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. 

Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 24161217 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 do Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental colacionado aos autos, tenho que o 

direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais. Inicialmente, 

tempestivo transcrever o que resta disposto no artigo 757 do Código Civil: 

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”. (Destaquei). 

Consoante se verifica na explanação inicial, o Reclamante se envolveu em 

um acidente com o seu automóvel, motivo pelo qual, revelou-se a 

necessidade de substituição dos dois faróis. Da exegese da “Apólice de 

Seguro” apresentada pelo Reclamante, verifica-se que a franquia 

correspondente à eventual substituição de cada farol/lanterna/retrovisor é 

representada pelo valor R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), no 

entanto, os documentos colacionados à exordial demonstraram que o 

Segurado acabou promovendo o pagamento da expressiva importância de 

R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Com a devida vênia às considerações 

apresentadas pela Seguradora Ré, tenho que as mesmas não detêm 

nenhuma credibilidade, pois, encontram-se absolutamente desprovidas de 

suporte probatório. Apesar de a Reclamada ter justificado que a cobrança 

de um valor diferenciado (a título de franquia) ocorreu em razão dos faróis 

do veículo do Demandante serem de LED, bem como, que tal possibilidade 

se encontra prevista contratualmente e ainda, que o Segurado detinha 

conhecimento de tal disposição, tenho que tais argumentos não fugiram da 

esfera das meras alegações. Isso porque, conforme mencionado alhures, 

a Reclamada não apresentou nenhuma prova idônea para comprometer o 

alicerce da inicial, nem mesmo uma cópia da apólice do contrato de seguro 

firmado entre os litigantes. A meu ver, não restou minimamente 

demonstrado que o consumidor possuía conhecimento prévio de que a 

franquia correspondente a substituição dos faróis de LED seria 

diferenciada se comparada a um farol convencional. Outrossim, segundo 

consta das disposições da apólice apresentada pelo Demandante, 

especificamente no campo “SERVIÇOS CONTRATADOS”, verifica-se 

nitidamente que a franquia corresponde ao farol é representada, tão 

somente, pela importância de R$ 175,00 (obviamente por cada peça a ser 

eventualmente substituída), não havendo a menor distinção entre “comum” 

ou “LED” (caracterizando patente violação ao direito que todo consumidor 

tem à informação, conforme consta do artigo 6º, III, do Código do 

Consumidor). Destarte, tendo em vista que o Reclamante foi compelido a 

promover o pagamento da importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem 

reais) quando, na verdade, deveria arcar com somente R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), entendo ser evidente que a Seguradora Ré 

incorreu não só em uma falha na prestação dos seus serviços, como 

também, em flagrante prática de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), 

motivo pelo qual, a mesma deve ser civilmente responsabilizada (artigo 

927 do Código Civil). Contudo, de forma diversa da tese inicial, tenho que a 

restituição de valores (prejuízo material) deverá ocorrer de forma simples 

e não em dobro, pois, não se fazem concomitantemente presentes os 

requisitos da repetição do indébito (artigo 42, parágrafo único, do CDC). 

Embora o Reclamante tenha realmente promovido o pagamento de uma 

franquia superior à originalmente contratada, convém lembrar que a 

cobrança foi realizada regularmente por uma terceira (prestadora de 

serviços), de acordo com a autorização que lhe foi repassada pela 

Seguradora, não havendo de ser cogitada qualquer má-fé. Desta feita, 

tenho que assiste ao Reclamante o direito de perceber apenas a 

importância de R$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais), já 

devidamente deduzido o valor da franquia devida à Demandada. Já no que 

se refere à pretensão do Postulante em ser indenizado a título de danos 

morais, tenho que a mesma não reivindica a guarida jurisdicional. Data 

máxima vênia à irresignação evidenciada pelo Demandante, entendo que a 

conduta da Reclamada (cobrança de um prêmio superior ao contratado) 

se caracterizou apenas como um simples inadimplemento contratual, o 

qual, apesar de certamente ter proporcionado desnecessários 

aborrecimentos, não chegou a desencadear qualquer situação 

excepcional que pudesse ter ocasionado alguma ofensa ao nome, à 

credibilidade, à honra ou à imagem do consumidor/Segurado. Visando 

fortalecer a sucinta fundamentação exarada no presente pronunciamento, 

segue colacionado, por analogia, um julgado proveniente do TJDF: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

SEGURO VEICULAR. CONTRATO APERFEIÇOADO. APÓLICE. ROUBO DO 

VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. 

INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE. 

REPETIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 

(...). Evidente a falha na prestação do serviço no contrato de seguro de 

veículos que não se aperfeiçoou por circunstâncias alheias à vontade do 

consumidor e que não lhe foram previamente informadas no momento da 

apresentação da proposta. Indevida a alteração do valor do prêmio do 

seguro, devendo a diferença cobrada a maior ser restituída ao autor. O 

artigo 42, parágrafo único, do CDC, e artigo 940, do Código Civil, quando 

preveem a repetição do indébito, exigem a comprovação de má-fé no 

momento da cobrança, o que não foi vislumbrado na hipótese dos autos. O 

mero descumprimento contratual não enseja dano moral, sendo incabível a 

condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, 

porquanto não violados quaisquer dos direitos da personalidade do autor. 

(TJ-DF 07261221020188070001 DF 0726122-10.2018.8.07.0001, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/04/2019, 6ª Turma Cível).”. 

(Destaquei). Por derradeiro, considerando que a situação suportada pelo 

Reclamante não chegou a extrapolar a esfera de um dissabor ínsito ao 

convívio social, bem como, não tendo sido apresentada nenhuma prova de 

que foi violado algum direito inerente à personalidade do mesmo, reitero 

que não há de se falar em qualquer indenização a título de danos morais, 

sob pena de inegável banalização do nobre instituto. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, apenas para CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

de uma indenização por danos materiais ao Reclamante no valor de R$ 

1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais), a ser devidamente 

corrigido pelo índice INPC e ainda, com incidência de juros legais (simples) 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo 

prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a partir do pagamento do valor 

cobrado para a substituição dos faróis (20/09/2018), não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). 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, 10 de janeiro de 2020. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017817-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR LOCACAO, TERRAPLANAGEM E SERVICOS EIRELI - ME (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: 

1017817-13.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 28/01/2020 17:51:49
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016982-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CARMEM DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (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: 1016982-25.2019.8.11.0002 Reclamante: Lucia Carmem de 

Arruda Reclamada: Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial 

que, ao tentar obter crédito no comércio local, tomou conhecimento de que 

o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência 

do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 214,02 (vencida 

em 18/05/2019). A Postulante esclareceu ter efetuado uma compra junto à 

Ré (parcelada em 24 vezes), bem como, que o boleto com vencimento em 

18/05/2019 se encontra devidamente pago, motivo pelo qual, acredita que 

a inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada esclareceu que a Reclamante efetuou a compra de uma TV, 

bem como, que o valor total (R$ 2.623,63) foi parcelado em 24 vezes de 

R$ 264,88. A Ré destacou que, no tocante à parcela debatida nos autos, 

houve uma divergência do valor pago, pois, foi adimplido um valor inferior 

(R$ 261,31) ao pactuado. A Postulada relatou que, ao contatar o banco, 

foi informada que a inconsistência dos valores ensejou a devolução do 

montante à agência (vinculada à Caixa Econômica Federal) responsável 

pelo recebimento, motivo pelo qual, não houve o devido repasse e, 

consequentemente, baixa da prestação. A Reclamada defendeu que não 

pode ser responsabilizada e ainda, que inexistem danos morais a serem 

indenizados, motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da demanda. 

Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 25952402 que, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, a MM. Juíza 

Togada DEFERIU os benefícios da gratuidade da justiça em favor da 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (incorrendo em flagrante desrespeito ao artigo 373, II, do 

CPC/2015). Da exegese dos documentos que instruíram a petição inicial, 

não tenho absolutamente nenhuma dúvida acerca da boa-fé da 

Reclamante, pois, a consumidora promoveu o pagamento da prestação 

devida à Reclamada alguns dias antes do seu vencimento original. 

Ademais, inobstante a irrefutável divergência entre o valor da prestação 

originalmente devida (R$ 264,88) e àquele que foi efetivamente pago (R$ 

261,31), entendo que tal fato restou devidamente justificado, pois, houve 

um desconto proporcional aos dias que antecederam o vencimento original 

da pendência. Com a devida vênia às considerações defensivas, entendo 

que as mesmas não detêm nenhum fundamento, pois, conforme pode ser 

visualizado nos comprovantes de pagamento anexados à impugnação, a 

Demandante tem o hábito de adimplir as prestações devidas à Ré antes do 

seu vencimento e ainda, em todas as ocasiões lhe foi concedido um 

desconto proporcional. A meu ver, ainda que tenha ocorrido uma 

inconsistência sistêmica (proveniente da mencionada diferença de 

valores) que, por sua vez, ensejou o estorno do pagamento à agência 

arrecadadora, tenho que a referida situação não pode ser imputada em 

detrimento da consumidora, pois, esta fez o que se espera de um devedor 

exemplar, ou seja, buscou realizar o pagamento antecipado de sua dívida. 

Ainda que a Reclamada tente se esquivar de suas responsabilidades, 

cumpre registrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes 

de uma relação consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

mesma assume todos os riscos do seu negócio. Portanto, tendo em vista 

que a Reclamante promoveu o oportuno pagamento do famigerado boleto 

vencido em 18/05/2019, entendo que a negativação registrada em 

detrimento da mesma se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código 

Civil), o que, por sua vez, ampara todas as pretensões que foram 

submetidas à apreciação deste juízo. 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 artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em muito, 

a esfera de um “mero dissabor”), uma vez que a Postulante, mesmo tendo 

sido diligente em promover o pagamento antecipado de sua dívida, ainda 

assim teve o nome inserido indevidamente perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada, por analogia, uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 

INCIDÊNCIA DO CDC. A SICREDI UNIÃO RS e o ITAÚ UNIBANCO S/A (...). 

PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE. CADASTRAMENTO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Eventual inconsistência de dados 

em boleto bancário, que acarrete o estorno do pagamento pela instituição 

financeira e a restituição do valor pago ao agente arrecadador, constitui 

circunstância não oponível ao consumidor, em face dos princípios da 

confiança e da boa fé. Incidência do art. 7º, CDC. Instituição financeira e 

agente arrecadador que integram a mesma cadeia de fornecedores, os 

quais possuem o dever de prestação de serviços eficiente. Validade do 

pagamento reconhecida, com a consequente restituição à demandante 

dos valores pagos a título de encargos moratórios e a condenação das 

rés ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude do indevido 

apontamento do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito. 

RECURSO DE SICREDI UNIÃO RS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE 

AUTORA PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70080847767 RS, Relator: Jorge Alberto 

Vescia Corssac, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta 

Câmara Cível).”. (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 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). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, considerando o fato da Reclamante não possuir nenhuma 

anotação adicional e ainda, a fim de evitar o seu locupletamento indevido, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 
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em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nos 

autos (prestação vencida em 18/05/2019), bem como, para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito 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, a serem contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil), haja vista a incontroversa relação contratual existente entre as 

partes. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

25952402. 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, 10 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (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: 1016982-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CARMEM DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (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: 1016982-25.2019.8.11.0002 Reclamante: Lucia Carmem de 

Arruda Reclamada: Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial 

que, ao tentar obter crédito no comércio local, tomou conhecimento de que 

o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência 

do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 214,02 (vencida 

em 18/05/2019). A Postulante esclareceu ter efetuado uma compra junto à 

Ré (parcelada em 24 vezes), bem como, que o boleto com vencimento em 

18/05/2019 se encontra devidamente pago, motivo pelo qual, acredita que 

a inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada esclareceu que a Reclamante efetuou a compra de uma TV, 

bem como, que o valor total (R$ 2.623,63) foi parcelado em 24 vezes de 

R$ 264,88. A Ré destacou que, no tocante à parcela debatida nos autos, 

houve uma divergência do valor pago, pois, foi adimplido um valor inferior 

(R$ 261,31) ao pactuado. A Postulada relatou que, ao contatar o banco, 

foi informada que a inconsistência dos valores ensejou a devolução do 

montante à agência (vinculada à Caixa Econômica Federal) responsável 

pelo recebimento, motivo pelo qual, não houve o devido repasse e, 

consequentemente, baixa da prestação. A Reclamada defendeu que não 

pode ser responsabilizada e ainda, que inexistem danos morais a serem 

indenizados, motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da demanda. 

Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 25952402 que, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, a MM. Juíza 

Togada DEFERIU os benefícios da gratuidade da justiça em favor da 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (incorrendo em flagrante desrespeito ao artigo 373, II, do 

CPC/2015). Da exegese dos documentos que instruíram a petição inicial, 

não tenho absolutamente nenhuma dúvida acerca da boa-fé da 

Reclamante, pois, a consumidora promoveu o pagamento da prestação 

devida à Reclamada alguns dias antes do seu vencimento original. 

Ademais, inobstante a irrefutável divergência entre o valor da prestação 

originalmente devida (R$ 264,88) e àquele que foi efetivamente pago (R$ 

261,31), entendo que tal fato restou devidamente justificado, pois, houve 

um desconto proporcional aos dias que antecederam o vencimento original 

da pendência. Com a devida vênia às considerações defensivas, entendo 

que as mesmas não detêm nenhum fundamento, pois, conforme pode ser 

visualizado nos comprovantes de pagamento anexados à impugnação, a 

Demandante tem o hábito de adimplir as prestações devidas à Ré antes do 

seu vencimento e ainda, em todas as ocasiões lhe foi concedido um 

desconto proporcional. A meu ver, ainda que tenha ocorrido uma 

inconsistência sistêmica (proveniente da mencionada diferença de 

valores) que, por sua vez, ensejou o estorno do pagamento à agência 

arrecadadora, tenho que a referida situação não pode ser imputada em 

detrimento da consumidora, pois, esta fez o que se espera de um devedor 

exemplar, ou seja, buscou realizar o pagamento antecipado de sua dívida. 

Ainda que a Reclamada tente se esquivar de suas responsabilidades, 

cumpre registrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes 

de uma relação consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

mesma assume todos os riscos do seu negócio. Portanto, tendo em vista 

que a Reclamante promoveu o oportuno pagamento do famigerado boleto 

vencido em 18/05/2019, entendo que a negativação registrada em 

detrimento da mesma se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código 

Civil), o que, por sua vez, ampara todas as pretensões que foram 

submetidas à apreciação deste juízo. 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 artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em muito, 

a esfera de um “mero dissabor”), uma vez que a Postulante, mesmo tendo 

sido diligente em promover o pagamento antecipado de sua dívida, ainda 

assim teve o nome inserido indevidamente perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada, por analogia, uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 

INCIDÊNCIA DO CDC. A SICREDI UNIÃO RS e o ITAÚ UNIBANCO S/A (...). 

PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE. CADASTRAMENTO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Eventual inconsistência de dados 

em boleto bancário, que acarrete o estorno do pagamento pela instituição 

financeira e a restituição do valor pago ao agente arrecadador, constitui 

circunstância não oponível ao consumidor, em face dos princípios da 

confiança e da boa fé. Incidência do art. 7º, CDC. Instituição financeira e 

agente arrecadador que integram a mesma cadeia de fornecedores, os 

quais possuem o dever de prestação de serviços eficiente. Validade do 

pagamento reconhecida, com a consequente restituição à demandante 

dos valores pagos a título de encargos moratórios e a condenação das 

rés ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude do indevido 

apontamento do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito. 

RECURSO DE SICREDI UNIÃO RS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE 

AUTORA PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70080847767 RS, Relator: Jorge Alberto 

Vescia Corssac, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta 

Câmara Cível).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 
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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 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). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, considerando o fato da Reclamante não possuir nenhuma 

anotação adicional e ainda, a fim de evitar o seu locupletamento indevido, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nos 

autos (prestação vencida em 18/05/2019), bem como, para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito 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, a serem contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil), haja vista a incontroversa relação contratual existente entre as 

partes. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

25952402. 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, 10 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (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: 1012854-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) da 

reclamado(a) com o n. 582654-3

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020274-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZELINA MENDES NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SIMAO (REQUERIDO)

VALDESON SIMAO (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: 

1020274-18.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

28/01/2020 17:58:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012777-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GHIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1012777-50.2019.8.11.0002 Reclamante: Daiane Ghizzi 

Reclamado: MRV Engenharia (MRV Engenharia e Participações S/A.) 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo 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 CPC/2015). 

Fundamento e decido. Da prejudicial de mérito: - Da decadência: Antes de 

tecer considerações acerca do mérito de sua defesa, a Reclamada 

pugnou pelo reconhecimento da decadência do direito da Reclamante, 

pois, embora os vícios reclamados (no tocante ao vazamento de gás na 

área comum do prédio) tenham sido constatados em 07/11/2016, a 

demanda somente foi ajuizada em 17/09/2019, ou seja, após o decurso do 

prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto pelo artigo 26, II, § 3º, do 

CDC. Com a devida vênia às considerações supracitadas, tenho que as 

mesmas não reivindicam acolhimento, pois, a Reclamante não está 

amparando a sua pretensão no vício do produto/serviço, mas sim, 

reivindicando uma indenização (a título de danos morais) pelo fato do 

produto/serviço, cujo prazo prescricional, segundo previsão contida no 

artigo 27 do diploma consumerista, corresponde a 05 (cinco) anos. Ante o 

exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida pela empresa Ré. Do mérito: 

A Reclamante esclareceu ser moradora do Condomínio “Parque Chapada 

dos Guimarães” (Bloco B, Apto. 402), bem como, que na data de 

07/11/2016, ao tentar utilizar o gás em seu apartamento, constatou a 

indisponibilidade do serviço. A Autora relatou que, ao buscar informações 

junto ao síndico, tomou conhecimento de que havia uma falha no sistema 

de distribuição (ocasionado por vazamento de gás) e que, por esta razão, 

houve o fechamento da tubulação. A Postulante alegou que, além de o 

problema não ter sido resolvido na data prevista (10/11/2016), o 

fornecimento de gás ficou totalmente suspenso de 21/11 até o dia 

18/12/2016, sem qualquer informação às famílias que residem no 

condomínio. A Postulante destacou que, segundo o regimento do 

condomínio, a utilização de botijão de gás é expressamente proibida, bem 

como, que permaneceu por 42 dias sem utilizar o serviço de gás e ainda, 

que a referida situação lhe obrigou a realizar suas refeições fora de sua 

residência ou a utilizar apenas micro-ondas para se alimentar com 

“congelados”. A Autora frisou que o serviço de fornecimento de gás é 

essencial, bem como, que a suspensão do mesmo decorreu de uma falha 
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na instalação e manutenção da rede de gás por parte da Reclamada. A 

Postulante relatou que a tubulação de gás passava embaixo da sua vaga 

de garagem, bem como, que durante o período de suspensão do serviço, 

foi compelida a estacionar o seu carro na vaga de vizinhos ou na rua 

lateral do condomínio. A Postulante informou ainda que teria sofrido “risco 

de morte”, pois, houve um princípio de explosão percebido por todos os 

moradores do condomínio, já que era possível sentir o forte cheiro de gás, 

principalmente em sua torre, haja vista se tratar do local onde começou o 

vazamento. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material (referente às 

despesas de que teve de arcar com alimentação), a Reclamante ingressou 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao 

mérito, a Reclamada esclareceu ter obedecido todas as normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), bem como, que o 

empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso/moradia e 

ainda, de acordo com o projeto inicial. A Ré destacou que, segundo 

recomendação da ABNT, a inspeção da rede de gás deve ser realizada 

em período máximo de 05 anos, bem como, que o Corpo de Bombeiros 

estipula um prazo de 12 meses para realização do teste de estanqueidade 

de gás (documento este obrigatório para a renovação do Auto de Vistoria 

do Corpo de Bombeiros - AVCB). A Postulada informou que, quando da 

finalização da obra e para efetivação da entrega do condomínio, foi emitido 

um AVCB válido até 18/03/2015 e ainda, que uma vez entregue o 

empreendimento, a responsabilidade de renovar o documento pertence ao 

próprio Condomínio. A Demandada alegou que, tendo em vista que o 

suposto vazamento de gás ocorreu em 07/11/2016, o Condomínio já 

deveria ter apurado eventual inconsistência na tubulação, não havendo de 

se falar em responsabilidade da construtora. No tocante aos “Laudos de 

Estanqueidade”, a Ré destacou ser possível verificar que os testes 

realizados em 25/11/2016 demonstram a regularidade do sistema de gás, 

motivo pelo qual, entende que a parte Autora não comprovou suas 

alegações. Por entender que inexistem danos morais a serem indenizados, 

a Reclamada pugnou para que a lide fosse julgada improcedente. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental protocolado nos autos, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais (incorrendo 

em patente violação aos preceitos do artigo 373, II, do CPC/2015). Da 

exegese dos documentos que instruíram a petição inicial, tenho que não 

foi apresentada nenhuma prova técnica de que o empreendimento “Parque 

Chapada dos Guimarães” foi entregue com algum vício construtivo ou 

ainda, com eventual vazamento de gás, caso contrário, obviamente, a 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande não teria expedido o competente 

“HABITE-SE” (documento anexo à contestação). Contudo, entendo que 

não há como este juízo deixar de reconhecer que, em meados de 

novembro/2016, realmente houve um vazamento de gás no mencionado 

empreendimento. Conforme se verifica no e-mail anexo à exordial, o 

Síndico do Condomínio cientificou um dos representantes da Reclamada 

acerca do vazamento de gás ocorrido na data de 07/11/2016 em um 

apartamento localizado no Bloco B (ou seja, justamente o Bloco em que 

reside a pessoa da Demandante), bem como, que uma solicitação de 

suporte técnico já havia sido negada pela empresa e ainda, que, por 

precaução, o Corpo de Bombeiros determinou a suspensão do 

fornecimento de gás para todo o Condomínio. Como se não bastasse, 

consigna-se que o Síndico frisou no referido e-mail que, após contratar 

uma empresa credenciada para realizar um teste de estanqueidade, foi 

constatado um vazamento na tubulação mestre da área comum do 

Condomínio. A meu ver, as considerações supramencionadas detêm 

verossimilhança, pois, juntamente com a inicial, a Reclamante foi diligente 

em apresentar o resultado de alguns testes de estanqueidade. Embora 

alguns testes tenham obtido como resultado a aprovação, o fato é que o 

Teste de Estanqueidade correspondente à “válvula geral da central até as 

válvulas de corte das caixas de passagens das torres A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J e K” foi REPROVADO, tendo o responsável pelo acompanhamento 

do procedimento registrado a informação de que foi detectado o 

famigerado vazamento. Segundo consta do mencionado e-mail, uma das 

justificativas apresentadas pelo representante da Ré ao Síndico seria que 

o item “instalações de gás” se encontrava com a garantia técnica 

expirada. No entanto, a Reclamada não apresentou nos presentes autos 

nenhuma prova idônea no intuito de esclarecer qual o prazo de garantia do 

mencionado item, tampouco que o mesmo chegou a ser levado ao 

conhecimento do Condomínio (restando evidenciado patente desrespeito 

ao princípio da informação), motivo pelo qual, não há como eximir a 

empresa Ré de suas responsabilidades. Tratando-se o vínculo existente 

entre as partes de uma relação consumerista (em que as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos do seu 

negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como a Reclamante fossem prejudicados, o que, definitivamente, não é o 

caso. O conjunto probatório apresentado por ambos os litigantes 

demonstrou que a Reclamada, após tomar conhecimento do vazamento de 

gás no empreendimento “Parque Chapada dos Guimarães”, restou omissa 

em promover o auxílio necessário para solucionar o problema, 

principalmente porque, não bastasse o vazamento de gás ter sido 

comprovado pela parte Autora (mediante a apresentação do “Teste de 

Estanqueidade”, o qual atestou a reprovação do procedimento), a Ré não 

apresentou nenhuma prova de que o prazo de garantia teria expirado. 

Portanto, diante do irrefutável ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) 

praticado pela Reclamada, tenho que a mesma deve ser devidamente 

responsabilizada pelos infortúnios suportados pelo Reclamante. 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 artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). In casu, embora 

tenha sido apresentada uma narrativa fática um tanto sensacionalista 

(alegando que houve risco de morte e ainda, um princípio de explosão, o 

que, efetivamente, não restou devidamente comprovado), ainda assim 

entendo que a situação vivenciada pela Reclamante extrapolou a esfera 

de um mero dissabor, pois, o fato de ter sido comprovada a reprovação de 

um dos testes de estanqueidade (tendo sido detectado o vazamento), bem 

como, que o vazamento de gás ocorreu no bloco onde a mesma reside, 

demonstra que realmente houve a exposição da consumidora a um 

eventual acidente. Ademais, oportuno registrar que, apesar de a 

Reclamada ter registrado em sua defesa que os testes realizados em 

25/11/2016 demonstraram a regularidade do sistema de gás, bem como, 

que o laudo acostado à contestação (proveniente de uma perícia realizada 

em setembro/2018) não encontrou qualquer incorreção no sistema de 

fornecimento de gás, tenho que tais considerações não possuem 

fundamento algum, pois, além de as provas apresentadas pela Autora 

demonstrarem que um dos testes realizados detectou o vazamento vindo 

da “válvula geral”, o laudo apresentado pela Ré demonstrou que o 

resultado da vistoria foi “INCONCLUSIVO”. Não há dúvida de que a 

omissão da Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Postulante não só foi prejudicada pela interrupção do fornecimento de gás 

por considerável período, como também, foi compelida a vivenciar a 

insegurança causada pela constatação do mencionado vazamento e 

ainda, igualmente foi obrigada a realizar suas refeições fora de sua 

residência. Nesse sentido, segue destacada, por analogia, uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE GÁS 

CENTRAL EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR 

RECONHECIDO. QUANTUM MANTIDO. (...). No caso dos autos, o conjunto 

fático-probatório aponta para inúmeros prejuízos e transtornos sofridos 

pela parte demandante em decorrência do vazamento de gás no prédio 

construído pela empresa ré. Veja-se que o vazamento, além de ter 

causado angústia nos demandantes, impediu-os de utilizar o gás ao 

menos por 07 dias (de 08/04/2016 até 15/04/2016), tendo a obra para 

regularização do sistema de fornecimento de gás somente sido concluída 

em 20/05/2016. A situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a 

esfera do mero dissabor, pois foram expostos à situação de risco à saúde 

e ao pânico gerado pelo vazamento de gás, além dos contratempos e 

aborrecimentos vivenciados pela impossibilidade de realizar suas 

refeições diárias em casa (...). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008089443 RS, Relator: Alexandre 

de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 322 de 470



Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/05/2019).”. (Destaquei). No que concerne à prova do abalo moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o dano imaterial 

suportado pela Reclamante está intimamente concatenado ao ato ilícito 

(omissão) incorrido pela Reclamada, o qual, nesta lide, revela-se 

irrefutável. 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 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). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, a fim de evitar o locupletamento indevido da Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 3.000,00 (tres mil reais). Por derradeiro, no que se refere à 

pretensão da Reclamante em ser indenizada a título de danos materiais, 

tenho que a mesma igualmente reivindica a proteção jurisdicional, no 

entanto, com algumas ressalvas. Consoante mencionado alhures, nesta 

demanda restou devidamente comprovado o vazamento de gás no 

empreendimento em que reside a Demandante, bem como, que a 

Reclamada restou omissa em prestar qualquer auxílio ao Condomínio para 

solucionar o problema (reiterando-se que a Ré não apresentou nenhuma 

prova de que o item relacionado as instalações de gás se encontrava fora 

de qualquer garantia). Em decorrência da interrupção do serviço de 

fornecimento de gás (durante o período em que estavam sendo realizados 

não só os testes de estanqueidade, como também, os reparos que se 

faziam necessários para cessar o vazamento), a Reclamante foi obrigada 

a realizar suas refeições diárias fora de sua residência, conforme pode 

ser facilmente visualizado nos recibos anexos à inicial. Contudo, de forma 

diversa do que quis fazer prevalecer a parte Autora, não se fazem 

presentes os requisitos inerentes à repetição do indébito (artigo 42, 

parágrafo único, do CDC), pois, a mesma não foi cobrada de forma 

indevida, tampouco realizou qualquer pagamento em excesso em prol da 

Reclamada. Desta feita, tenho que o prejuízo material suportado pela 

Reclamante (representado pela importância total de R$ 220,00) haverá de 

ser restituído de forma simples, pois, caso contrário, a mesma iria se 

locupletar de forma indevida. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito 

a prejudicial de mérito arguida e, no tocante ao mérito da lide, 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, 

primeiramente para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 3.000,00 

(tres 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, a serem contados a partir da 

citação (artigo 405 do Código Civil). Ademais, CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos materiais à Reclamante no valor 

de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), a ser corrigido pelo índice INPC, 

bem como, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou 

seja, a data em que, considerando a interrupção do fornecimento de gás, 

foram iniciados os gastos com refeições (14/11/2016). Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). 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, 13 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (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: 1012777-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GHIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1012777-50.2019.8.11.0002 Reclamante: Daiane Ghizzi 

Reclamado: MRV Engenharia (MRV Engenharia e Participações S/A.) 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo 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 CPC/2015). 

Fundamento e decido. Da prejudicial de mérito: - Da decadência: Antes de 

tecer considerações acerca do mérito de sua defesa, a Reclamada 

pugnou pelo reconhecimento da decadência do direito da Reclamante, 

pois, embora os vícios reclamados (no tocante ao vazamento de gás na 

área comum do prédio) tenham sido constatados em 07/11/2016, a 

demanda somente foi ajuizada em 17/09/2019, ou seja, após o decurso do 

prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto pelo artigo 26, II, § 3º, do 

CDC. Com a devida vênia às considerações supracitadas, tenho que as 

mesmas não reivindicam acolhimento, pois, a Reclamante não está 

amparando a sua pretensão no vício do produto/serviço, mas sim, 

reivindicando uma indenização (a título de danos morais) pelo fato do 

produto/serviço, cujo prazo prescricional, segundo previsão contida no 

artigo 27 do diploma consumerista, corresponde a 05 (cinco) anos. Ante o 

exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida pela empresa Ré. Do mérito: 

A Reclamante esclareceu ser moradora do Condomínio “Parque Chapada 

dos Guimarães” (Bloco B, Apto. 402), bem como, que na data de 

07/11/2016, ao tentar utilizar o gás em seu apartamento, constatou a 

indisponibilidade do serviço. A Autora relatou que, ao buscar informações 

junto ao síndico, tomou conhecimento de que havia uma falha no sistema 

de distribuição (ocasionado por vazamento de gás) e que, por esta razão, 

houve o fechamento da tubulação. A Postulante alegou que, além de o 

problema não ter sido resolvido na data prevista (10/11/2016), o 

fornecimento de gás ficou totalmente suspenso de 21/11 até o dia 

18/12/2016, sem qualquer informação às famílias que residem no 

condomínio. A Postulante destacou que, segundo o regimento do 

condomínio, a utilização de botijão de gás é expressamente proibida, bem 

como, que permaneceu por 42 dias sem utilizar o serviço de gás e ainda, 

que a referida situação lhe obrigou a realizar suas refeições fora de sua 

residência ou a utilizar apenas micro-ondas para se alimentar com 

“congelados”. A Autora frisou que o serviço de fornecimento de gás é 

essencial, bem como, que a suspensão do mesmo decorreu de uma falha 

na instalação e manutenção da rede de gás por parte da Reclamada. A 

Postulante relatou que a tubulação de gás passava embaixo da sua vaga 

de garagem, bem como, que durante o período de suspensão do serviço, 

foi compelida a estacionar o seu carro na vaga de vizinhos ou na rua 

lateral do condomínio. A Postulante informou ainda que teria sofrido “risco 

de morte”, pois, houve um princípio de explosão percebido por todos os 

moradores do condomínio, já que era possível sentir o forte cheiro de gás, 

principalmente em sua torre, haja vista se tratar do local onde começou o 

vazamento. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material (referente às 
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despesas de que teve de arcar com alimentação), a Reclamante ingressou 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao 

mérito, a Reclamada esclareceu ter obedecido todas as normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), bem como, que o 

empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso/moradia e 

ainda, de acordo com o projeto inicial. A Ré destacou que, segundo 

recomendação da ABNT, a inspeção da rede de gás deve ser realizada 

em período máximo de 05 anos, bem como, que o Corpo de Bombeiros 

estipula um prazo de 12 meses para realização do teste de estanqueidade 

de gás (documento este obrigatório para a renovação do Auto de Vistoria 

do Corpo de Bombeiros - AVCB). A Postulada informou que, quando da 

finalização da obra e para efetivação da entrega do condomínio, foi emitido 

um AVCB válido até 18/03/2015 e ainda, que uma vez entregue o 

empreendimento, a responsabilidade de renovar o documento pertence ao 

próprio Condomínio. A Demandada alegou que, tendo em vista que o 

suposto vazamento de gás ocorreu em 07/11/2016, o Condomínio já 

deveria ter apurado eventual inconsistência na tubulação, não havendo de 

se falar em responsabilidade da construtora. No tocante aos “Laudos de 

Estanqueidade”, a Ré destacou ser possível verificar que os testes 

realizados em 25/11/2016 demonstram a regularidade do sistema de gás, 

motivo pelo qual, entende que a parte Autora não comprovou suas 

alegações. Por entender que inexistem danos morais a serem indenizados, 

a Reclamada pugnou para que a lide fosse julgada improcedente. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental protocolado nos autos, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais (incorrendo 

em patente violação aos preceitos do artigo 373, II, do CPC/2015). Da 

exegese dos documentos que instruíram a petição inicial, tenho que não 

foi apresentada nenhuma prova técnica de que o empreendimento “Parque 

Chapada dos Guimarães” foi entregue com algum vício construtivo ou 

ainda, com eventual vazamento de gás, caso contrário, obviamente, a 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande não teria expedido o competente 

“HABITE-SE” (documento anexo à contestação). Contudo, entendo que 

não há como este juízo deixar de reconhecer que, em meados de 

novembro/2016, realmente houve um vazamento de gás no mencionado 

empreendimento. Conforme se verifica no e-mail anexo à exordial, o 

Síndico do Condomínio cientificou um dos representantes da Reclamada 

acerca do vazamento de gás ocorrido na data de 07/11/2016 em um 

apartamento localizado no Bloco B (ou seja, justamente o Bloco em que 

reside a pessoa da Demandante), bem como, que uma solicitação de 

suporte técnico já havia sido negada pela empresa e ainda, que, por 

precaução, o Corpo de Bombeiros determinou a suspensão do 

fornecimento de gás para todo o Condomínio. Como se não bastasse, 

consigna-se que o Síndico frisou no referido e-mail que, após contratar 

uma empresa credenciada para realizar um teste de estanqueidade, foi 

constatado um vazamento na tubulação mestre da área comum do 

Condomínio. A meu ver, as considerações supramencionadas detêm 

verossimilhança, pois, juntamente com a inicial, a Reclamante foi diligente 

em apresentar o resultado de alguns testes de estanqueidade. Embora 

alguns testes tenham obtido como resultado a aprovação, o fato é que o 

Teste de Estanqueidade correspondente à “válvula geral da central até as 

válvulas de corte das caixas de passagens das torres A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J e K” foi REPROVADO, tendo o responsável pelo acompanhamento 

do procedimento registrado a informação de que foi detectado o 

famigerado vazamento. Segundo consta do mencionado e-mail, uma das 

justificativas apresentadas pelo representante da Ré ao Síndico seria que 

o item “instalações de gás” se encontrava com a garantia técnica 

expirada. No entanto, a Reclamada não apresentou nos presentes autos 

nenhuma prova idônea no intuito de esclarecer qual o prazo de garantia do 

mencionado item, tampouco que o mesmo chegou a ser levado ao 

conhecimento do Condomínio (restando evidenciado patente desrespeito 

ao princípio da informação), motivo pelo qual, não há como eximir a 

empresa Ré de suas responsabilidades. Tratando-se o vínculo existente 

entre as partes de uma relação consumerista (em que as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos do seu 

negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como a Reclamante fossem prejudicados, o que, definitivamente, não é o 

caso. O conjunto probatório apresentado por ambos os litigantes 

demonstrou que a Reclamada, após tomar conhecimento do vazamento de 

gás no empreendimento “Parque Chapada dos Guimarães”, restou omissa 

em promover o auxílio necessário para solucionar o problema, 

principalmente porque, não bastasse o vazamento de gás ter sido 

comprovado pela parte Autora (mediante a apresentação do “Teste de 

Estanqueidade”, o qual atestou a reprovação do procedimento), a Ré não 

apresentou nenhuma prova de que o prazo de garantia teria expirado. 

Portanto, diante do irrefutável ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) 

praticado pela Reclamada, tenho que a mesma deve ser devidamente 

responsabilizada pelos infortúnios suportados pelo Reclamante. 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 artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). In casu, embora 

tenha sido apresentada uma narrativa fática um tanto sensacionalista 

(alegando que houve risco de morte e ainda, um princípio de explosão, o 

que, efetivamente, não restou devidamente comprovado), ainda assim 

entendo que a situação vivenciada pela Reclamante extrapolou a esfera 

de um mero dissabor, pois, o fato de ter sido comprovada a reprovação de 

um dos testes de estanqueidade (tendo sido detectado o vazamento), bem 

como, que o vazamento de gás ocorreu no bloco onde a mesma reside, 

demonstra que realmente houve a exposição da consumidora a um 

eventual acidente. Ademais, oportuno registrar que, apesar de a 

Reclamada ter registrado em sua defesa que os testes realizados em 

25/11/2016 demonstraram a regularidade do sistema de gás, bem como, 

que o laudo acostado à contestação (proveniente de uma perícia realizada 

em setembro/2018) não encontrou qualquer incorreção no sistema de 

fornecimento de gás, tenho que tais considerações não possuem 

fundamento algum, pois, além de as provas apresentadas pela Autora 

demonstrarem que um dos testes realizados detectou o vazamento vindo 

da “válvula geral”, o laudo apresentado pela Ré demonstrou que o 

resultado da vistoria foi “INCONCLUSIVO”. Não há dúvida de que a 

omissão da Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Postulante não só foi prejudicada pela interrupção do fornecimento de gás 

por considerável período, como também, foi compelida a vivenciar a 

insegurança causada pela constatação do mencionado vazamento e 

ainda, igualmente foi obrigada a realizar suas refeições fora de sua 

residência. Nesse sentido, segue destacada, por analogia, uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE GÁS 

CENTRAL EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR 

RECONHECIDO. QUANTUM MANTIDO. (...). No caso dos autos, o conjunto 

fático-probatório aponta para inúmeros prejuízos e transtornos sofridos 

pela parte demandante em decorrência do vazamento de gás no prédio 

construído pela empresa ré. Veja-se que o vazamento, além de ter 

causado angústia nos demandantes, impediu-os de utilizar o gás ao 

menos por 07 dias (de 08/04/2016 até 15/04/2016), tendo a obra para 

regularização do sistema de fornecimento de gás somente sido concluída 

em 20/05/2016. A situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a 

esfera do mero dissabor, pois foram expostos à situação de risco à saúde 

e ao pânico gerado pelo vazamento de gás, além dos contratempos e 

aborrecimentos vivenciados pela impossibilidade de realizar suas 

refeições diárias em casa (...). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008089443 RS, Relator: Alexandre 

de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/05/2019).”. (Destaquei). No que concerne à prova do abalo moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o dano imaterial 

suportado pela Reclamante está intimamente concatenado ao ato ilícito 

(omissão) incorrido pela Reclamada, o qual, nesta lide, revela-se 

irrefutável. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 
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razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada 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). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, a fim de evitar o locupletamento indevido da Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 3.000,00 (tres mil reais). Por derradeiro, no que se refere à 

pretensão da Reclamante em ser indenizada a título de danos materiais, 

tenho que a mesma igualmente reivindica a proteção jurisdicional, no 

entanto, com algumas ressalvas. Consoante mencionado alhures, nesta 

demanda restou devidamente comprovado o vazamento de gás no 

empreendimento em que reside a Demandante, bem como, que a 

Reclamada restou omissa em prestar qualquer auxílio ao Condomínio para 

solucionar o problema (reiterando-se que a Ré não apresentou nenhuma 

prova de que o item relacionado as instalações de gás se encontrava fora 

de qualquer garantia). Em decorrência da interrupção do serviço de 

fornecimento de gás (durante o período em que estavam sendo realizados 

não só os testes de estanqueidade, como também, os reparos que se 

faziam necessários para cessar o vazamento), a Reclamante foi obrigada 

a realizar suas refeições diárias fora de sua residência, conforme pode 

ser facilmente visualizado nos recibos anexos à inicial. Contudo, de forma 

diversa do que quis fazer prevalecer a parte Autora, não se fazem 

presentes os requisitos inerentes à repetição do indébito (artigo 42, 

parágrafo único, do CDC), pois, a mesma não foi cobrada de forma 

indevida, tampouco realizou qualquer pagamento em excesso em prol da 

Reclamada. Desta feita, tenho que o prejuízo material suportado pela 

Reclamante (representado pela importância total de R$ 220,00) haverá de 

ser restituído de forma simples, pois, caso contrário, a mesma iria se 

locupletar de forma indevida. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito 

a prejudicial de mérito arguida e, no tocante ao mérito da lide, 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, 

primeiramente para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 3.000,00 

(tres 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, a serem contados a partir da 

citação (artigo 405 do Código Civil). Ademais, CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos materiais à Reclamante no valor 

de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), a ser corrigido pelo índice INPC, 

bem como, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou 

seja, a data em que, considerando a interrupção do fornecimento de gás, 

foram iniciados os gastos com refeições (14/11/2016). Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). 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, 13 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1012817-32.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Basilia da Silva 

Viana Reclamada: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial ter realizado 

a compra de um pacote turístico junto à Reclamada (o qual compreendia 

hospedagem e passagens aéreas), cujo destino era a cidade de Porto 

Seguro/BA (partida prevista para 16/08/2019 e retorno para a data de 

21/08/2019), bem como, que restou avençado os valores de R$ 2.082,92 

(contrato nº 127525) e R$ 425,00 (contrato nº 127528) pela prestação 

dos serviços. No entanto, a Autora relatou que a sua viagem restou 

frustrada, pois, já no aeroporto, ao tentar fazer o check-in, recebeu a 

informação de que um dos passageiros não poderia embarcar, pois, por 

se tratar de menor, o embarque somente seria possível mediante a 

apresentação de RG ou autorização judicial, o que não havia sido 

informado pela empresa Ré. A Postulante ressaltou que, no momento da 

compra das passagens, juntamente com o grupo que iria viajar, havia 

mencionado e repassado os documentos dos 03 menores do grupo, 

contudo, não foram avisados sobre qualquer providência futura. A 

Demandante alegou que, ao buscar uma solução administrativa para o 

caso, a Reclamada lhe ofereceu um novo pacote de serviços para data 

diversa, o qual não foi aceito, pois, custava o dobro do pacote anterior. 

Por entender que houve uma falha na prestação dos serviços da 

Reclamada, bem como, que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada sustentou que, ao adquirir o pacote turístico, a Reclamante 

detinha ciência de todos os seus termos, condições e valores. Além disso, 

a empresa Ré esclareceu que a Autora estava viajando com uma criança 

menor de idade, bem como, que mesmo se tratando de um filho, haveria de 

estar na posse do documento de identificação. A Postulada destacou que, 

apesar de a consumidora ter alegado que não foi informada sobre a 

necessidade dos documentos, o instrumento contratual firmado entre as 

partes dispõe claramente sobre o necessário para portar na viagem. A 

Reclamada defendeu que não houve falha na prestação dos seus 

serviços, bem como, que não praticou nenhum ato ilícito, motivo pelo qual, 

entende que inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 24211753 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, 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 ao acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Não obstante a parte 

Autora tenha sustentado que não foi devidamente informada (no ato da 

formalização da compra do pacote turístico) pela Ré acerca dos 

documentos que deveriam ser apresentados no momento do embarque, 

entendo que tais considerações não detêm nenhuma credibilidade. Da 

exegese dos instrumentos contratuais (Contratos de Intermediação de 

Serviços de Turismo) vinculados à exordial, verifica-se limpidamente que, 

segundo consta da “Declaração de Porte de Documentos” anexa aos 

referidos contratos, a Reclamante foi devidamente cientificada que para 

realizar a viagem seria necessário que a mesma e seus acompanhantes 

apresentassem o RG original. No intuito de fortalecer a fundamentação 
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supra, segue transcrito um pequeno trecho do instrumento contratual: “Eu 

declaro ter sido informado pela AGÊNCIA DE VIAGENS que para realizar a 

viagem é necessário que eu e meus acompanhantes apresentemos os 

seguintes documentos: EMBARQUE VIAGENS NACIONAIS - RG original (ou 

cópia autenticada), em bom estado e que identifique com clareza o seu 

portador, com data de emissão inferior a dez anos.”. Apesar de a 

Demandante ter ventilado que não está expresso no contrato que uma 

criança, mesmo estando devidamente acompanhada pelos pais, deveria 

apresentar o documento pessoal (RG), tenho que a referida tese deve ser 

repelida. A meu ver, a tentativa da Reclamante em semear dúvidas acerca 

das disposições contratuais não possui nenhum fundamento, pois, as 

cláusulas insertas no instrumento foram redigidas em termos claros e de 

fácil compreensão a qualquer intérprete. Ademais, extrai-se do voucher 

anexo à inicial (ID nº 24045524) a seguinte informação: “INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS É obrigatória a apresentação dos documentos de 

identificação originais válidos de todos os passageiros no ato do 

embarque. Os horários de partida e de chegada são previstos e estão 

sujeitos a alterações.”. (Destaquei). In casu, tenho que todos os 

transtornos vivenciados pela Reclamante são provenientes de sua própria 

desídia, pois, mesmo tendo prévio conhecimento acerca da necessidade 

de serem apresentados os documentos de identificação pessoal no ato do 

embarque, ainda assim não carregou consigo o RG da menor que iria lhe 

acompanhar. Reza o artigo 14, § 3º, II, do Código do Consumidor que: “Art. 

14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 

quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supracitado ao caso em 

comento, tenho que não houve falha na prestação dos serviços, 

tampouco a prática de qualquer ato ilícito pela Reclamada ou ainda, 

violação ao direito que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, do 

CDC). Conforme mencionado alhures, a Reclamante possuía conhecimento 

de que, no momento do embarque, deveriam ser apresentados os 

documentos pessoais de todos os passageiros (independentemente do 

fato de se tratar de menor ou não) e, ao deixar de adotar as devidas 

precauções, apenas fez emergir sua negligência, não havendo nenhum 

amparo para obter a rescisão contratual (haja vista que os serviços 

contratados estavam à sua disposição), tampouco para auferir qualquer 

montante indenizatório, seja ele a título de danos morais ou materiais, pois, 

reitero, a empresa Reclamada não incorreu na prática de nenhum ato 

ilícito. Visando corroborar todos os fundamentos exarados no presente 

decisum, segue transcrita, por analogia, uma jurisprudência oriunda do 

TJSP: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Gratuidade da justiça indeferida. 

Prestação de serviço. Pacote de viagem em cruzeiro marítimo, com 

paradas programadas em países do Mercosul. Impedimento de embarque 

por ausência de passaporte ou cédula de identidade. Informação sobre a 

documentação para embarque que estava disponível à autora. Exigência 

de conhecimento geral e notório em viagens internacionais. Culpa 

exclusiva da autora que afasta a responsabilidade da agência de turismo. 

Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

10027895320148260037 SP 1002789-53.2014.8.26.0037, Relator: Milton 

Carvalho, Data de Julgamento: 16/11/2016, 27ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado).”. (Destaquei). Por derradeiro, não tendo a Reclamante se 

desincumbido minimamente de seu ônus probatório (restando 

patentemente violada a disposição contida no artigo 373, I do CPC/2015), 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

rechaçar os pedidos iniciais. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 7º, parágrafo único, do CDC, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

24211753, no entanto, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). 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, 

13 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (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--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012817-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BASILIA DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1012817-32.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Basilia da Silva 

Viana Reclamada: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial ter realizado 

a compra de um pacote turístico junto à Reclamada (o qual compreendia 

hospedagem e passagens aéreas), cujo destino era a cidade de Porto 

Seguro/BA (partida prevista para 16/08/2019 e retorno para a data de 

21/08/2019), bem como, que restou avençado os valores de R$ 2.082,92 

(contrato nº 127525) e R$ 425,00 (contrato nº 127528) pela prestação 

dos serviços. No entanto, a Autora relatou que a sua viagem restou 

frustrada, pois, já no aeroporto, ao tentar fazer o check-in, recebeu a 

informação de que um dos passageiros não poderia embarcar, pois, por 

se tratar de menor, o embarque somente seria possível mediante a 

apresentação de RG ou autorização judicial, o que não havia sido 

informado pela empresa Ré. A Postulante ressaltou que, no momento da 

compra das passagens, juntamente com o grupo que iria viajar, havia 

mencionado e repassado os documentos dos 03 menores do grupo, 

contudo, não foram avisados sobre qualquer providência futura. A 

Demandante alegou que, ao buscar uma solução administrativa para o 

caso, a Reclamada lhe ofereceu um novo pacote de serviços para data 

diversa, o qual não foi aceito, pois, custava o dobro do pacote anterior. 

Por entender que houve uma falha na prestação dos serviços da 

Reclamada, bem como, que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada sustentou que, ao adquirir o pacote turístico, a Reclamante 

detinha ciência de todos os seus termos, condições e valores. Além disso, 

a empresa Ré esclareceu que a Autora estava viajando com uma criança 

menor de idade, bem como, que mesmo se tratando de um filho, haveria de 

estar na posse do documento de identificação. A Postulada destacou que, 

apesar de a consumidora ter alegado que não foi informada sobre a 

necessidade dos documentos, o instrumento contratual firmado entre as 

partes dispõe claramente sobre o necessário para portar na viagem. A 

Reclamada defendeu que não houve falha na prestação dos seus 

serviços, bem como, que não praticou nenhum ato ilícito, motivo pelo qual, 

entende que inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 24211753 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, 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 ao acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Não obstante a parte 

Autora tenha sustentado que não foi devidamente informada (no ato da 

formalização da compra do pacote turístico) pela Ré acerca dos 

documentos que deveriam ser apresentados no momento do embarque, 

entendo que tais considerações não detêm nenhuma credibilidade. Da 

exegese dos instrumentos contratuais (Contratos de Intermediação de 
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Serviços de Turismo) vinculados à exordial, verifica-se limpidamente que, 

segundo consta da “Declaração de Porte de Documentos” anexa aos 

referidos contratos, a Reclamante foi devidamente cientificada que para 

realizar a viagem seria necessário que a mesma e seus acompanhantes 

apresentassem o RG original. No intuito de fortalecer a fundamentação 

supra, segue transcrito um pequeno trecho do instrumento contratual: “Eu 

declaro ter sido informado pela AGÊNCIA DE VIAGENS que para realizar a 

viagem é necessário que eu e meus acompanhantes apresentemos os 

seguintes documentos: EMBARQUE VIAGENS NACIONAIS - RG original (ou 

cópia autenticada), em bom estado e que identifique com clareza o seu 

portador, com data de emissão inferior a dez anos.”. Apesar de a 

Demandante ter ventilado que não está expresso no contrato que uma 

criança, mesmo estando devidamente acompanhada pelos pais, deveria 

apresentar o documento pessoal (RG), tenho que a referida tese deve ser 

repelida. A meu ver, a tentativa da Reclamante em semear dúvidas acerca 

das disposições contratuais não possui nenhum fundamento, pois, as 

cláusulas insertas no instrumento foram redigidas em termos claros e de 

fácil compreensão a qualquer intérprete. Ademais, extrai-se do voucher 

anexo à inicial (ID nº 24045524) a seguinte informação: “INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS É obrigatória a apresentação dos documentos de 

identificação originais válidos de todos os passageiros no ato do 

embarque. Os horários de partida e de chegada são previstos e estão 

sujeitos a alterações.”. (Destaquei). In casu, tenho que todos os 

transtornos vivenciados pela Reclamante são provenientes de sua própria 

desídia, pois, mesmo tendo prévio conhecimento acerca da necessidade 

de serem apresentados os documentos de identificação pessoal no ato do 

embarque, ainda assim não carregou consigo o RG da menor que iria lhe 

acompanhar. Reza o artigo 14, § 3º, II, do Código do Consumidor que: “Art. 

14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 

quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supracitado ao caso em 

comento, tenho que não houve falha na prestação dos serviços, 

tampouco a prática de qualquer ato ilícito pela Reclamada ou ainda, 

violação ao direito que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, do 

CDC). Conforme mencionado alhures, a Reclamante possuía conhecimento 

de que, no momento do embarque, deveriam ser apresentados os 

documentos pessoais de todos os passageiros (independentemente do 

fato de se tratar de menor ou não) e, ao deixar de adotar as devidas 

precauções, apenas fez emergir sua negligência, não havendo nenhum 

amparo para obter a rescisão contratual (haja vista que os serviços 

contratados estavam à sua disposição), tampouco para auferir qualquer 

montante indenizatório, seja ele a título de danos morais ou materiais, pois, 

reitero, a empresa Reclamada não incorreu na prática de nenhum ato 

ilícito. Visando corroborar todos os fundamentos exarados no presente 

decisum, segue transcrita, por analogia, uma jurisprudência oriunda do 

TJSP: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Gratuidade da justiça indeferida. 

Prestação de serviço. Pacote de viagem em cruzeiro marítimo, com 

paradas programadas em países do Mercosul. Impedimento de embarque 

por ausência de passaporte ou cédula de identidade. Informação sobre a 

documentação para embarque que estava disponível à autora. Exigência 

de conhecimento geral e notório em viagens internacionais. Culpa 

exclusiva da autora que afasta a responsabilidade da agência de turismo. 

Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

10027895320148260037 SP 1002789-53.2014.8.26.0037, Relator: Milton 

Carvalho, Data de Julgamento: 16/11/2016, 27ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado).”. (Destaquei). Por derradeiro, não tendo a Reclamante se 

desincumbido minimamente de seu ônus probatório (restando 

patentemente violada a disposição contida no artigo 373, I do CPC/2015), 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

rechaçar os pedidos iniciais. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 7º, parágrafo único, do CDC, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

24211753, no entanto, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). 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, 

13 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (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--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020245-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

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: 

1020245-65.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

28/01/2020 18:02:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PANNELA PAULA CABRAL PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/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: 

1001362-36.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/03/2020 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

28/01/2020 18:03:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021031-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR PRINS MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELAYNE KARLA VIEIRA OAB - MT19334/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: 

1021031-12.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

28/01/2020 18:04:53

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007725-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIVANIA MATHIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SANTANA DE PROENCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) reclamado(a) com o n. 

582658-6

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017862-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(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: 

1017862-17.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 28/01/2020 18:07:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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: 

1002628-58.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais) LEGÍVEL e 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E LEGÍVEL, haja vista o 

apresentado estar ILEGÍVEL, sob pena de indeferimento da inicial e por 

este motivo houve o cancelamento da audiência. Assinado 

eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 28/01/2020 

18:07:22

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018105-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(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: 

1018105-58.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 28/01/2020 18:11:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008203-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GADENZ MOZER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1008203-81.2019.8.11.0002 Reclamante: Fernanda Gadenz 

Mozer Reclamada: ISCP - Sociedade Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, apesar de a Reclamante, em sede de impugnação, ter 

postulado pela designação de uma audiência de instrução e julgamento, 

entendo que o referido pleito perdeu o seu objeto. Isso porque, conforme 

pode ser visualizado no termo de audiência de conciliação (solenidade 

esta realizada após o protocolo da impugnação) anexado aos autos, a 

parte Reclamante requereu o julgamento antecipado da lide. Outrossim, 

convém registrar que, da exegese dos documentos anexados aos autos, 

tenho que não subsiste a necessidade de ser produzida qualquer prova 

adicional para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

motivo pelo qual, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 17/02/2017, período 

em que residia na Comarca de São Paulo – SP, contratou os serviços 

educacionais da Reclamada para fins de realizar uma pós-graduação em 

“Design de Interiores”. A Autora esclareceu que, no mês 06/2017, 

realizaria uma viagem (a qual havia sido programada com antecedência) 

que culminaria na perda de 02 aulas de um dos módulos do curso e, 

certamente, ocasionaria a sua reprovação. A Postulante relatou que, no 

intuito de não ser prejudicada, foi orientada pela coordenadora do curso 

para fazer um pedido de adiamento de módulo (sendo uma matéria 

presencial e 02 on line), a fim de possibilitar cursá-lo em período posterior. 

A Reclamante informou ter realizado o pagamento integral da mensalidade 

referente ao módulo, bem como, que procedeu ao processo de adiamento 

via portal do aluno e ainda, que chegou a apresentar o seu TCC (Trabalho 

de Conclusão de Curso), restando apenas cursar a matéria adiada. A 

Demandante destacou que, após a apresentação do TCC, não recebeu 

mais nenhuma informação concreta sobre a grade do curso e, ao 

diligenciar pessoalmente até a Ré, foi informada que em 2018 não seria 

ministrada a matéria por falta de alunos para a composição de turma, bem 

como, que deveria aguardar até o início de 2019. A Reclamante relatou 

que o curso foi totalmente adimplido em 02/2019, bem como, que na data 

de 07/03/2019 foi pessoalmente falar com a Diretora do Curso (Sra. Dilma 

Silva) e, para sua surpresa, teria sido informada que não havia no sistema 

nenhum pedido de adiamento; que teria de ser custeado um novo 

pagamento da matéria e ainda, que não tinham informações sobre quando 

as aulas seriam ministradas. A Postulante relatou que, em 16/03/2019, 

compareceu novamente até a Reclamada e efetuou a sua matrícula na 

disciplina “Interiores: Escritórios e Lojas” e, ao retornar à instituição em 

12/04/2019, tomou conhecimento que o módulo faltante teve início em 

16/03/2019 e, como já havia perdido praticamente um mês de aula, não 

poderia mais efetuar sua matrícula, pois, certamente seria reprovada por 

faltas. Por entender que houve falha na prestação dos serviços da Ré, 

bem como, que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada esclareceu que a 

Reclamante requereu o cancelamento do módulo “Interiores: Escritório e 

Lojas”, estando matriculada apenas em 02 disciplinas de dependência 

(“Metodologia de Pesquisa Científica” e “Gestão de Projetos de Interior”), 

sendo cobrada por tais matérias. A instituição Ré destacou que, tendo em 

vista que a vaga, o material e todos os demais benefícios da matrícula 

foram disponibilizados à aluna, a cobrança das mensalidades foi realizada 

de forma regular, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao 

ID nº 22080893 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, 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 ao acervo documental colacionado aos 

autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões 

inaugurais. Da exegese das considerações apresentadas por ambos os 

litigantes, tenho que o módulo questionado pela Reclamante (objeto do 
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almejado adiamento) compreende 03 disciplinas, quais sejam: “Metodologia 

da Pesquisa Científica”, “Gestão de Projetos de Interior” e “Interiores: 

Escritórios e Loja”. Embora a parte Autora realmente tenha contatado a 

Coordenadora do Curso (Sra. Flávia) solicitando orientações sobre o 

adiamento do módulo (o que pode ser observado nas conversas de 

WhatsApp que instruíram a inicial), fato é que a consumidora não 

apresentou nenhuma prova de que todas as disciplinas inerentes ao 

módulo foram objeto de adiamento. Na verdade, segundo consta dos 

e-mails apresentados pela Reclamante (documentos anexos à inicial), na 

data de 11/03/2019 a preposta da Reclamada esclareceu que a disciplina 

“Interiores: Escritórios e Lojas” já constava como adiada no sistema da 

instituição, contudo, no tocante as outras 02 matérias, por se tratarem de 

disciplinas on line, as mesmas não poderiam ser adiadas, pois, ficam 

disponíveis durante todo o semestre letivo. Diante das provas 

apresentadas pela própria Reclamante, bem como, apesar de não ter sido 

apresentada a cópia do instrumento contratual outrora firmado entre as 

partes, tenho que a pretensão declaratória (no tocante à inexigibilidade de 

valores) comporta acolhimento, apenas no que diz respeito à disciplina 

“Interiores: Escritórios e Lojas”, pois, conforme mencionado alhures, a 

Autora não apresentou nenhum comprovante de que o pedido de 

adiamento (realizado por intermédio do portal do aluno) abarcava o módulo 

de forma integral. Desta feita, diante da ausência da referida prova (a 

qual, independentemente da inversão do ônus da prova anteriormente 

concedida por este juízo, era uma incumbência mínima inerente à 

consumidora), bem como, restando incontroverso o fato de que o módulo 

não foi cursado, não faz o menor sentido eximir a consumidora da 

responsabilidade pelo adimplemento das despesas relacionadas às duas 

disciplinas on line, pois, conforme pontuado pela instituição de ensino, as 

aulas poderiam ter sido assistidas em qualquer dia do semestre letivo. In 

casu, apesar de a instituição de ensino Ré ter sustentado que, segundo 

informações extraídas de seus sistemas, a Reclamante teria solicitado o 

cancelamento do módulo “Interiores: Escritórios e Lojas”, entendo que tal 

consideração não detém absolutamente nenhuma credibilidade, pois, as 

provas apresentadas nos autos demonstraram não só a preocupação da 

consumidora em adiar o seu módulo para não ser reprovada, tanto é que 

buscou orientações junto à Coordenadora (Sra. Flávia) e a Diretora (Sra. 

Dilma Serafim) do Curso, como também, principalmente, anexou à inicial a 

cópia de uma solicitação de matrícula (datada em 16/03/2019) justamente 

para cursar a disciplina supracitada. Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas para evitar que consumidores como a Reclamante viessem a 

ser prejudicados, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. 

Conforme se verifica na inicial, a Reclamante alegou que, na data de 

12/04/2019, tomou conhecimento de que as aulas inerentes à disciplina 

“Interiores: Escritórios e Lojas” tiveram início no mês anterior e ainda, 

esclareceu que tal fato não lhe foi informado, fazendo com que a mesma 

perdesse praticamente um mês de aula. A meu ver, as considerações 

supracitadas detêm verossimilhança, pois, não bastasse o fato de a 

defesa colacionada aos autos se revelar um compêndio de alegações 

genéricas, a Reclamada não apresentou nenhuma prova de que a 

consumidora restou previamente informada acerca do calendário de aulas 

a serem ministradas (especialmente por se tratar de uma aluna que havia 

solicitado um adiamento de módulo), incorrendo em patente violação ao 

direito basilar que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, do 

CDC). A princípio, uma situação de simples inadimplemento contratual 

(decorrente da falta de informações sobre o calendário das aulas) não se 

prestaria em amparar qualquer pretensão indenizatória (danos morais), 

pois, trata-se de um aborrecimento ínsito ao convívio social. No entanto, 

este juízo não pode se manter silente em responsabilizar civilmente a 

Reclamada, pois, não bastasse o irrefutável desrespeito à pessoa da 

consumidora, a falha na prestação dos serviços da instituição de ensino 

Ré é evidente (tanto é que, reitero, não foi apresentada nenhuma prova 

para confrontar a irresignação inaugural). 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 artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que as condutas 

perpetradas pela Reclamada provocaram transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em 

muito, a esfera de um mero aborrecimento cotidiano), pois, além de ter 

cancelado indevidamente a disciplina presencial que a Reclamante deveria 

cursar (não se atentando à solicitação de matrícula apresentada pela 

aluna), a Reclamada não se dignou em informá-la quando as aulas 

inerentes ao módulo “adiado” iriam ser realizadas e, consequentemente, 

adiou injustificadamente a possibilidade de a consumidora concluir o curso 

iniciado no longínquo ano de 2017. No que concerne à prova do dano 

moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o abalo imaterial 

auferido pela Reclamante está intimamente concatenado ao ato ilícito 

praticado pela Reclamada. 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 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). Feitas as 

ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais). Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão da 

Reclamante em ser indenizada a título de danos materiais, tenho que a 

mesma não comporta acolhimento. Apesar de colacionado aos autos os 

comprovantes dos gastos que teve de despender para diligenciar até a 

sede da instituição Ré, o fato de a Reclamante não ter apresentado 

nenhuma prova de que formalizou o pedido de adiamento do módulo de 

forma integral (o que poderia ser atestado por meio de um simples print da 

tela do portal do aluno), bem como, diante da necessidade de 

comparecimento da mesma para se matricular na disciplina que haveria de 

ser cursada, torna inviável a imputação de qualquer responsabilidade (no 

tocante aos danos materiais) à Reclamada. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida, primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade de eventual 

cobrança apenas no tocante à disciplina “Interiores: Escritório e Lojas”, 

bem como, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos 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 da citação (artigo 406 do Código Civil), não havendo de se falar em 

qualquer condenação a título de danos materiais. 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, 06 de janeiro de 

2020. 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 

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: 1008203-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GADENZ MOZER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1008203-81.2019.8.11.0002 Reclamante: Fernanda Gadenz 

Mozer Reclamada: ISCP - Sociedade Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, apesar de a Reclamante, em sede de impugnação, ter 

postulado pela designação de uma audiência de instrução e julgamento, 

entendo que o referido pleito perdeu o seu objeto. Isso porque, conforme 

pode ser visualizado no termo de audiência de conciliação (solenidade 

esta realizada após o protocolo da impugnação) anexado aos autos, a 

parte Reclamante requereu o julgamento antecipado da lide. Outrossim, 

convém registrar que, da exegese dos documentos anexados aos autos, 

tenho que não subsiste a necessidade de ser produzida qualquer prova 

adicional para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

motivo pelo qual, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 17/02/2017, período 

em que residia na Comarca de São Paulo – SP, contratou os serviços 

educacionais da Reclamada para fins de realizar uma pós-graduação em 

“Design de Interiores”. A Autora esclareceu que, no mês 06/2017, 

realizaria uma viagem (a qual havia sido programada com antecedência) 

que culminaria na perda de 02 aulas de um dos módulos do curso e, 

certamente, ocasionaria a sua reprovação. A Postulante relatou que, no 

intuito de não ser prejudicada, foi orientada pela coordenadora do curso 

para fazer um pedido de adiamento de módulo (sendo uma matéria 

presencial e 02 on line), a fim de possibilitar cursá-lo em período posterior. 

A Reclamante informou ter realizado o pagamento integral da mensalidade 

referente ao módulo, bem como, que procedeu ao processo de adiamento 

via portal do aluno e ainda, que chegou a apresentar o seu TCC (Trabalho 

de Conclusão de Curso), restando apenas cursar a matéria adiada. A 

Demandante destacou que, após a apresentação do TCC, não recebeu 

mais nenhuma informação concreta sobre a grade do curso e, ao 

diligenciar pessoalmente até a Ré, foi informada que em 2018 não seria 

ministrada a matéria por falta de alunos para a composição de turma, bem 

como, que deveria aguardar até o início de 2019. A Reclamante relatou 

que o curso foi totalmente adimplido em 02/2019, bem como, que na data 

de 07/03/2019 foi pessoalmente falar com a Diretora do Curso (Sra. Dilma 

Silva) e, para sua surpresa, teria sido informada que não havia no sistema 

nenhum pedido de adiamento; que teria de ser custeado um novo 

pagamento da matéria e ainda, que não tinham informações sobre quando 

as aulas seriam ministradas. A Postulante relatou que, em 16/03/2019, 

compareceu novamente até a Reclamada e efetuou a sua matrícula na 

disciplina “Interiores: Escritórios e Lojas” e, ao retornar à instituição em 

12/04/2019, tomou conhecimento que o módulo faltante teve início em 

16/03/2019 e, como já havia perdido praticamente um mês de aula, não 

poderia mais efetuar sua matrícula, pois, certamente seria reprovada por 

faltas. Por entender que houve falha na prestação dos serviços da Ré, 

bem como, que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada esclareceu que a 

Reclamante requereu o cancelamento do módulo “Interiores: Escritório e 

Lojas”, estando matriculada apenas em 02 disciplinas de dependência 

(“Metodologia de Pesquisa Científica” e “Gestão de Projetos de Interior”), 

sendo cobrada por tais matérias. A instituição Ré destacou que, tendo em 

vista que a vaga, o material e todos os demais benefícios da matrícula 

foram disponibilizados à aluna, a cobrança das mensalidades foi realizada 

de forma regular, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao 

ID nº 22080893 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, 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 ao acervo documental colacionado aos 

autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões 

inaugurais. Da exegese das considerações apresentadas por ambos os 

litigantes, tenho que o módulo questionado pela Reclamante (objeto do 

almejado adiamento) compreende 03 disciplinas, quais sejam: “Metodologia 

da Pesquisa Científica”, “Gestão de Projetos de Interior” e “Interiores: 

Escritórios e Loja”. Embora a parte Autora realmente tenha contatado a 

Coordenadora do Curso (Sra. Flávia) solicitando orientações sobre o 

adiamento do módulo (o que pode ser observado nas conversas de 

WhatsApp que instruíram a inicial), fato é que a consumidora não 

apresentou nenhuma prova de que todas as disciplinas inerentes ao 

módulo foram objeto de adiamento. Na verdade, segundo consta dos 

e-mails apresentados pela Reclamante (documentos anexos à inicial), na 

data de 11/03/2019 a preposta da Reclamada esclareceu que a disciplina 

“Interiores: Escritórios e Lojas” já constava como adiada no sistema da 

instituição, contudo, no tocante as outras 02 matérias, por se tratarem de 

disciplinas on line, as mesmas não poderiam ser adiadas, pois, ficam 

disponíveis durante todo o semestre letivo. Diante das provas 

apresentadas pela própria Reclamante, bem como, apesar de não ter sido 

apresentada a cópia do instrumento contratual outrora firmado entre as 

partes, tenho que a pretensão declaratória (no tocante à inexigibilidade de 

valores) comporta acolhimento, apenas no que diz respeito à disciplina 

“Interiores: Escritórios e Lojas”, pois, conforme mencionado alhures, a 

Autora não apresentou nenhum comprovante de que o pedido de 

adiamento (realizado por intermédio do portal do aluno) abarcava o módulo 

de forma integral. Desta feita, diante da ausência da referida prova (a 

qual, independentemente da inversão do ônus da prova anteriormente 

concedida por este juízo, era uma incumbência mínima inerente à 

consumidora), bem como, restando incontroverso o fato de que o módulo 

não foi cursado, não faz o menor sentido eximir a consumidora da 

responsabilidade pelo adimplemento das despesas relacionadas às duas 

disciplinas on line, pois, conforme pontuado pela instituição de ensino, as 

aulas poderiam ter sido assistidas em qualquer dia do semestre letivo. In 

casu, apesar de a instituição de ensino Ré ter sustentado que, segundo 

informações extraídas de seus sistemas, a Reclamante teria solicitado o 

cancelamento do módulo “Interiores: Escritórios e Lojas”, entendo que tal 

consideração não detém absolutamente nenhuma credibilidade, pois, as 

provas apresentadas nos autos demonstraram não só a preocupação da 

consumidora em adiar o seu módulo para não ser reprovada, tanto é que 

buscou orientações junto à Coordenadora (Sra. Flávia) e a Diretora (Sra. 

Dilma Serafim) do Curso, como também, principalmente, anexou à inicial a 

cópia de uma solicitação de matrícula (datada em 16/03/2019) justamente 

para cursar a disciplina supracitada. Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas para evitar que consumidores como a Reclamante viessem a 

ser prejudicados, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. 

Conforme se verifica na inicial, a Reclamante alegou que, na data de 

12/04/2019, tomou conhecimento de que as aulas inerentes à disciplina 

“Interiores: Escritórios e Lojas” tiveram início no mês anterior e ainda, 

esclareceu que tal fato não lhe foi informado, fazendo com que a mesma 

perdesse praticamente um mês de aula. A meu ver, as considerações 

supracitadas detêm verossimilhança, pois, não bastasse o fato de a 

defesa colacionada aos autos se revelar um compêndio de alegações 

genéricas, a Reclamada não apresentou nenhuma prova de que a 

consumidora restou previamente informada acerca do calendário de aulas 

a serem ministradas (especialmente por se tratar de uma aluna que havia 

solicitado um adiamento de módulo), incorrendo em patente violação ao 

direito basilar que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, do 

CDC). A princípio, uma situação de simples inadimplemento contratual 

(decorrente da falta de informações sobre o calendário das aulas) não se 

prestaria em amparar qualquer pretensão indenizatória (danos morais), 

pois, trata-se de um aborrecimento ínsito ao convívio social. No entanto, 
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este juízo não pode se manter silente em responsabilizar civilmente a 

Reclamada, pois, não bastasse o irrefutável desrespeito à pessoa da 

consumidora, a falha na prestação dos serviços da instituição de ensino 

Ré é evidente (tanto é que, reitero, não foi apresentada nenhuma prova 

para confrontar a irresignação inaugural). 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 artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que as condutas 

perpetradas pela Reclamada provocaram transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em 

muito, a esfera de um mero aborrecimento cotidiano), pois, além de ter 

cancelado indevidamente a disciplina presencial que a Reclamante deveria 

cursar (não se atentando à solicitação de matrícula apresentada pela 

aluna), a Reclamada não se dignou em informá-la quando as aulas 

inerentes ao módulo “adiado” iriam ser realizadas e, consequentemente, 

adiou injustificadamente a possibilidade de a consumidora concluir o curso 

iniciado no longínquo ano de 2017. No que concerne à prova do dano 

moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o abalo imaterial 

auferido pela Reclamante está intimamente concatenado ao ato ilícito 

praticado pela Reclamada. 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 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). Feitas as 

ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais). Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão da 

Reclamante em ser indenizada a título de danos materiais, tenho que a 

mesma não comporta acolhimento. Apesar de colacionado aos autos os 

comprovantes dos gastos que teve de despender para diligenciar até a 

sede da instituição Ré, o fato de a Reclamante não ter apresentado 

nenhuma prova de que formalizou o pedido de adiamento do módulo de 

forma integral (o que poderia ser atestado por meio de um simples print da 

tela do portal do aluno), bem como, diante da necessidade de 

comparecimento da mesma para se matricular na disciplina que haveria de 

ser cursada, torna inviável a imputação de qualquer responsabilidade (no 

tocante aos danos materiais) à Reclamada. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida, primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade de eventual 

cobrança apenas no tocante à disciplina “Interiores: Escritório e Lojas”, 

bem como, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos 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 da citação (artigo 406 do Código Civil), não havendo de se falar em 

qualquer condenação a título de danos materiais. 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, 06 de janeiro de 

2020. 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 

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--

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018215-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(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: 

1018215-57.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 28/01/2020 18:13:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020090-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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: 

1020090-62.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado, 

sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

28/01/2020 18:14:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 580.936.721-68 (REPRESENTANTE)

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP (INTERESSADO)

LAERTE LANNES DA COSTA (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: 

1001563-28.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/03/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

28/01/2020 18:49:18
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002447-57.2020.8.11.0002. AUTOR: ELOISA RODRIGUES DA SILVA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS na qual a requerente informa ser possuidora da unidade 

consumidora UC 6/238495-6 e vinha pagando regularmente as faturas que 

lhe eram enviadas, entretanto, recebeu no mês de dezembro de 2019 

duas faturas no valor de R$ 957,19 e R$ 957,60, ambas com vencimento 

em 30/12/2019, não condizendo com seu consumo mensal. Aduz que 

tentou resolver a questão administrativamente, inclusive perante o Procon, 

todavia, não obteve êxito. Por essas razões, requer a concessão da 

medida liminar a fim de que a requerida se abstenha de cortar a energia 

em relação às faturas discutidas, bem como de inscrever o nome da 

autora (ou do titular falecido) nos órgãos de proteção ao crédito. A 

princípio, evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, porquanto constam na fatura suscitada a descrição 

recuperação de consumo, com vencimento em 30/12/2019, bem como o 

histórico de contas da unidade consumidora, demonstrando o regular 

pagamento das contas de energia, conforme segue em anexo: Unidade: 

6/238495-6 MÊS ANO NOTA FISCAL TOTAL A PAGAR VENCIMENTO 

STATUS CÓDIGO DE BARRAS BOLETO JAN 2020 29885572 R$ 465,52 

11/02/2020 PENDENTE DEZ 2019 28664010 R$ 450,58 11/01/2020 PAGO 

NOV 2019 27444584 R$ 716,97 11/12/2019 PAGO OUT 2019 26227166 R$ 

729,22 11/11/2019 PAGO SET 2019 6077281 R$ 957,60 30/12/2019 

PENDENTE SET 2019 6077282 R$ 957,19 30/12/2019 PENDENTE SET 2019 

25011238 R$ 954,79 11/10/2019 PAGO AGO 2019 23790994 R$ 436,59 

11/09/2019 PAGO JUL 2019 22572856 R$ 413,47 11/08/2019 PAGO JUN 

2019 21355907 R$ 614,42 11/07/2019 PAGO MAI 2019 20142288 R$ 

623,09 11/06/2019 PAGO ABR 2019 18929209 R$ 559,38 03/05/2019 

PAGO MAR 2019 17717854 R$ 584,40 02/04/2019 PAGO FEV 2019 

16507726 R$ 618,39 06/03/2019 PAGO Não obstante a documentação 

juntada aos autos, onde, em tese, se demonstraria a suposta 

irregularidade na unidade consumidora, visando assegurar o contraditório 

e a ampla defesa, bem como sopesando 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. Ademais, estando o consumidor 

DISCUTINDO JUDICIALMENTE a EXISTÊNCIA do DÉBITO não tem a 

concessionária o direito de interromper o fornecimento do serviço, de uso 

essencial e contínuo, até a solução definitiva do impasse, sob pena de 

OFENSA aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA PRESUMIDA e 

da AMPLA DEFESA. Friso ainda, que a eventual CESSAÇÃO da TUTELA 

que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao status que 

ante. Isto posto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DETERMINO que a 

parte requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/238495-6 em razão do débito ora discutido 

(faturas de R$ 957,19 e R$ 957,60 vencidas em 30/12/2019), e caso já 

tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO 

da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem como ORDENO a 

SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e que não seja 

realizada a inscrição do nome da parte reclamante (ou do titular falecido) 

em relação a este débito até o julgamento final da lide ou ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Se necessário, expeça-se o 

competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DE SOUZA CONSTRUCOES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002107-16.2020.8.11.0002. AUTOR: E. C. DE SOUZA CONSTRUCOES - 

ME REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a 

empresa requerente informa que é correntista do banco reclamado e 

contratou empréstimo para capital de giro, todavia, tais valores não foram 

disponibilizados pela instituição financeira e teve suspenso o serviço de 

antecipação de recebíveis, prejudicando as atividades comerciais da 

reclamante, pois essa operação financeira permite o recebimento à vista 

das vendas realizadas via cartão de crédito. Por essas razões, requer 

liminarmente que a instituição financeira proceda à imediata liberação da 

antecipação de recebíveis, sob pena de multa diária. No caso em tela, o 

provimento antecipatório se confunde com o mérito, sendo sensato e 

recomendável aguardar o encaminhamento processual, assegurando ao 

requerido o salutar contraditório sobre os fatos, pois se trata de 

verdadeiro empréstimo celebrado entre as partes, sujeito à análise de 

crédito, assim, determinar a imediata oferta do serviço estará julgando o 

mérito, já que a comprovação da recusa da contratação depende a oitiva 

da parte contrária. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser 

REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada 

procedente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, eis que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o 

indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. 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 

RECLAMANTE. 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 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. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SARIZA VIEIRA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARIZA VIEIRA DA SILVA CORREA OAB - MT23434/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002109-83.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SARIZA VIEIRA DA SILVA 

CORREA REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 

S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual a requerente informa que 

negociou o parcelamento de uma dívida com a empresa reclamada, 

todavia, apesar de realizar o pagamento da primeira parcela, seu nome 

permanece inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual 

requer liminarmente a retirada de tais negativações. Analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova, porquanto não há nos autos cópia do acordo 

celebrado entre as partes, assim, não é possível verificar se a baixa das 

restrições ocorreria logo após o pagamento da primeira parcela ou 

somente depois da quitação integral da dívida, restando assim, necessária 

a instauração do contraditório para maior segurança jurídica da decisão, 

ressaltando-se que a inclusão do nome da parte requerente no SERASA 

ocorreu em 11/03/2019 e somente agora vem questionar tal situação, 

reforçando a inexistência de prejuízo imediato à parte reclamante. 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é 

sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando a parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 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 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. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002053-50.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SIMONE RODRIGUES DE 

MORAES REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a requerente 

afirma não ter qualquer débito com a requerida, entretanto, seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, motivo pelo 

qual requer liminarmente a retirada de tal negativação. Analisando os 

autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por 

não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade 

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

dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular 

produção da prova, porquanto se constata, pelo histórico demonstrado no 

extrato juntado do Credinfo Postal que a parte autora figura em outra 

inscrição que não é objeto da reclamação, além do mais, a inclusão do 

nome da requerente no SERASA ocorreu em 14/07/2017 e somente agora 

vem questionar tal situação restando, assim, necessária a instauração do 

contraditório para maior segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ 

PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se 

a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se 

aguarde a sessão de conciliação e o regular encaminhamento processual, 

assegurando à parte requerida o regular contraditório sobre os fatos 

descritos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, eis que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o 

indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro 

a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. 

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 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 

implicará 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002276-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002276-03.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MILENA DE OLIVEIRA 

MOREIRA REQUERIDO: BANCO IBI Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte 

requerente afirma jamais ter realizado qualquer contratação com a 

requerida, entretanto, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de 

tal negativação. Analisando os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

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

resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova, ressaltando-se que a inclusão do 

nome da parte requerente no SCPC ocorreu em 21/10/2016 e somente 

agora vem questionar tal situação, reforçando a inexistência de prejuízo 

imediato à parte reclamante. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa 

ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, 

julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando à parte 

requerida o contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 
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os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. 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 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 implicará 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019722-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1019722-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PATRICIA FERREIRA SIMOES 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Recebo a emenda à inicial 

(id. 28321203). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em que a parte requerente afirma jamais ter realizado 

qualquer contratação com a requerida, entretanto, seu nome foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer 

liminarmente a retirada de tal negativação. Analisando os autos, verifico 

que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, 

neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o 

mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, 

ressaltando-se que a inclusão do nome da parte requerente no SERASA 

ocorreu em 12/01/2018 e somente agora vem questionar tal situação, 

reforçando a inexistência de prejuízo imediato à parte reclamante. 

Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO 

ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é 

sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 da Lei 9.099/95. 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 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 implicará 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. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PANNELA PAULA CABRAL PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001362-36.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PANNELA PAULA CABRAL 

PAIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a parte 

requerente afirma jamais ter realizado qualquer contratação com a 

requerida, entretanto, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de 

tal negativação. Analisando os autos, verifico que não deve prosperar o 

pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos 

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

resultado útil do processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os 

fatos e a regular produção da prova, ressaltando-se que a inclusão do 

nome da parte requerente no SERASA ocorreu em 10/02/2017 e somente 

agora vem questionar tal situação, reforçando a inexistência de prejuízo 

imediato à parte reclamante. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa 

ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, 

julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando à parte 

requerida o contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente 

os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável contraditório 

a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 da Lei 9.099/95. 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 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 implicará 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009208-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LUIZ DEVAUX (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009208-41.2019.8.11.0002. INTERESSADO: NICOMEDES LUIZ DEVAUX 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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. 
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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: 1010747-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSURANT SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-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: 

1010747-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO PEDRO VIEIRA 

REQUERIDO: ASSURANT SEGURADORA 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: 1013161-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINA MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013161-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCINA MENDES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, 

VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL 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: 1006686-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/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: 

1006686-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEXANDRA SANTOS DE 

OLIVEIRA 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: 1007843-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BRITO LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007843-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANA BRITO LIMA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 335 de 470



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: 1006001-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILANE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006001-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSILANE AMARAL 

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. 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: 1006001-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILANE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006001-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSILANE AMARAL 

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. 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: 1009344-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009344-38.2019.8.11.0002. INTERESSADO: HENRIQUE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO FINASA BMC 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: 1007727-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007727-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: APARECIDA RODRIGUES DOS 

SANTOS 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 
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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: 1002593-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN ALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN ALVES GUIMARAES OAB - MT22177/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: 

1002593-98.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELEN ALVES GUIMARAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS na qual a parte requerente informa ser 

possuidora da unidade consumidora UC 6/2855774-2 e vinha pagando 

regularmente as faturas que lhe eram enviadas, entretanto, recebeu no 

mês de janeiro de 2020 duas faturas no valor de R$ 619,52 e R$ 364,03, 

com vencimento em 10/01/2020 e 31/01/2020, respectivamente, não 

condizendo com seu consumo mensal. Aduz que tentou resolver a 

questão administrativamente, todavia, não obteve êxito. Por essas razões 

requer a concessão da medida liminar a fim de impedir que a requerida 

realize a suspensão no fornecimento de energia na unidade da 

requerente, bem como determinar à requerida que se abstenha de 

inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Não 

obstante a documentação juntada aos autos, onde, em tese, se 

demonstraria a titularidade diversa nos meses em que o consumo é 

inferior, conforme faturas vencidas nos meses de novembro e dezembro 

de 2019, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa, bem como 

sopesando 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. 

Ademais, estando o consumidor DISCUTINDO JUDICIALMENTE a 

EXISTÊNCIA do DÉBITO não tem a concessionária o direito de interromper 

o fornecimento do serviço, de uso essencial e contínuo, até a solução 

definitiva do impasse, sob pena de OFENSA aos PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS da INOCÊNCIA PRESUMIDA e da AMPLA DEFESA. Friso 

ainda, que a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é 

reversível, remetendo a situação ao status que ante. Isto posto, DEFIRO 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DETERMINO que a parte 

requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de energia 

elétrica na UC 6/2855774-2 em razão do débito ora discutido (faturas: R$ 

619,52 - 10/01/2020 e R$ 364,03 - 31/01/2020), e caso já tenha cortado 

que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO da energia 

elétrica na referida unidade consumidora, bem como ORDENO a 

SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e que proceda à 

retirada da inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito em relação a este débito até o julgamento final da lide ou ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Se necessário, expeça-se o 

competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 580.936.721-68 (REPRESENTANTE)

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP (INTERESSADO)

LAERTE LANNES DA COSTA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001563-28.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: IVAN DOS SANTOS 

OLIVEIRA INTERESSADO: LAERTE LANNES DA COSTA, O MATO 

GROSSO JORNAL LTDA - EPP Vistos. Trata-se de apreciar pedido de 

reconsideração (id. 28354756) da decisão que indeferiu o pedido liminar 

(id. 28307335). Não obstante a juntada de documentos que demonstram a 

veiculação da matéria impressa, entendo que não se trata de fato novo, 

posto que a parte autora é pessoa incumbida de múnus público e, 

obviamente, terá seus atos questionados pela mídia, sendo necessário a 

instauração do contraditório para apuração de eventual abuso de direito, 

ainda mais quando o litígio abrange dois direitos fundamentais: liberdade 

de expressão e informação versus a honra e imagem. Assim, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração e mantenho a decisão subjugada nos seus 

próprios termos. Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação, 

conforme decisão de id. 28307335. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOUDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002296-91.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LOUDES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em que a requerente afirma não ter 

qualquer débito com a requerida, entretanto, seu nome foi inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, motivo pelo qual requer 

liminarmente a retirada de tal negativação. Analisando os autos, verifico 

que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, 

neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o 

mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, 

porquanto se constata, pelo histórico demonstrado no relatório juntado que 

a parte autora figura em outra inscrição que não é objeto da reclamação, 
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além do mais, a inclusão do nome da requerente no SERASA ocorreu em 

17/12/2017 e somente agora vem questionar tal situação restando, assim, 

necessária a instauração do contraditório para maior segurança jurídica 

da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, 

CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. 

Assim, é sensato que se aguarde a sessão de conciliação e o regular 

encaminhamento processual, assegurando à parte requerida o regular 

contraditório sobre os fatos descritos. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, eis que ausente os requisitos que 

a autorizam, assegurando o indispensável contraditório a ser obtido no 

curso desta reclamação. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 da Lei 9.099/95. 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 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 implicará 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. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002444-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WALTEMAR VENTURA DE ALMEIDA DANTAS OAB - 731.863.251-53 

(REPRESENTANTE)

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002444-05.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: WALTEMAR VENTURA DE 

ALMEIDA DANTAS INTERESSADO: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

na qual o requerente informa ser titular da linha telefônica nº 65 

99257-8420 e teve os serviços indevidamente suspensos pela reclamada 

na primeira quinzena do mês de dezembro de 2019. Desta feita, contatou a 

requerida, sendo informado a existência de uma fatura vencida em 

15/10/2019, a qual declara ter quitado em 24/10/2019, não havendo outros 

débitos. Aduz que, em 29/12/2019, os serviços foram parcialmente 

restabelecidos, recebendo apenas chamadas telefônicas, sendo que os 

demais, internet e ligações, continuam suspensos. Por essas razões 

requer a concessão da medida liminar a fim de restabelecer os serviços 

de telefonia e internet móvel, bem como determinar à reclamada que 

informe os eventuais débitos que ensejaram a suspensão dos serviços. 

Analisado os autos, verifico que não deve prosperar o pedido da tutela 

suscitada, por não vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem 

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

processo, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a 

regular produção da prova, porquanto se constata que o autor não 

informou qualquer protocolo de reclamação, não havendo comprovação 

da negativa em restabelecer o serviço, nem mesmo apresentou fatura que 

demonstre a titularidade da linha telefônica, pois os comprovantes de 

pagamento constam apenas os dados do boleto quitado. Além disso, a 

existência de dívidas pode ser averiguada pela internet, no site da 

reclamada, ou pessoalmente em qualquer dos diversos postos de 

atendimento nesta cidade, restando assim, necessária a instauração do 

contraditório para maior segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ 

PREJUÍZO que não possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se 

a LIDE for, ao FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se 

aguarde a sessão de conciliação e o regular encaminhamento processual, 

assegurando a parte requerida o regular contraditório sobre os fatos 

descritos. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, eis que ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o 

indispensável contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro 

a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

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 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. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA VENINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002091-62.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DIVINA VENINA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Trata-se de AÇÃO proposta 

contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Decido. Constata-se que a 

presente ação, cujo objeto questionado é em face do Município, que tem 

Juízo específico para seu trâmite, não devendo aqui prosperar, pois este 

Juízo é Cível e não de Fazenda Pública. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, encontrado o pedido 

óbice no artigo 8º, da Lei 9.099/98, verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. Ainda, o artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, dispõe: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: [...] IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; Pelo exposto, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo 

para processamento do presente feito, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do 

artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Consigno que a 

propositura de nova ação no Juízo correto será mais rápida para a parte 

do que este Juízo proceder ao necessário para encaminhamento do 

processo ao Juízo competente. Procedam-se às anotações e baixas 

pertinentes. Intime-se e cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002112-38.2020.8.11.0002. REQUERENTE: IRACEMA DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de 
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AÇÃO proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Decido. 

Constata-se que a presente ação, cujo objeto questionado é em face do 

Estado, que tem Juízo específico para seu trâmite, não devendo aqui 

prosperar, pois este Juízo é Cível e não de Fazenda Pública. Com efeito, o 

legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, encontrado o pedido 

óbice no artigo 8º, da Lei 9.099/98, verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. Ainda, o artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, dispõe: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: [...] IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; Pelo exposto, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo 

para processamento do presente feito, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do 

artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Consigno que a 

propositura de nova ação no Juízo correto será mais rápida para a parte 

do que este Juízo proceder ao necessário para encaminhamento do 

processo ao Juízo competente. Procedam-se às anotações e baixas 

pertinentes. Intime-se e cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA AMORIM TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO OAB - MT0018648A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002227-59.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRA AMORIM TAVARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto. Trata-se de AÇÃO 

proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Decido. Constata-se que 

a presente ação, cujo objeto questionado é em face do Estado, que tem 

Juízo específico para seu trâmite, não devendo aqui prosperar, pois este 

Juízo é Cível e não de Fazenda Pública. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, encontrado o pedido 

óbice no artigo 8º, da Lei 9.099/98, verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. Ainda, o artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, dispõe: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: [...] IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; Pelo exposto, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo 

para processamento do presente feito, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do 

artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Consigno que a 

propositura de nova ação no Juízo correto será mais rápida para a parte 

do que este Juízo proceder ao necessário para encaminhamento do 

processo ao Juízo competente. Procedam-se às anotações e baixas 

pertinentes. Intime-se e cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013960-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI OAB - MT21032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1013960-56.2019.8.11.0002 Reclamante: Emerson Nunes de 

Oliveira Reclamado: Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, embora o Reclamado, ao protocolizar a sua defesa, 

tenha postulado pela designação de uma audiência de instrução e 

julgamento, revela-se tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador 

examinar a pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do 

CPC/2015). A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam 

suficientes para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não 

havendo necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. A fim de 

corroborar a fundamentação acima mencionada, cumpre fazer menção, 

por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir 

sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pelo 

Reclamado e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento 

e decido. Da preliminar: - Da ilegitimidade ativa: Preliminarmente, o 

Reclamado defendeu a necessidade de ser reconhecida a ilegitimidade 

ativa do Reclamante, pois, sustentou que não foram apresentadas provas 

de que o mesmo detém a propriedade do veículo objeto dos autos. Com 

amparo nos referidos argumentos, a parte Autora postulou para que o 

processo fosse extinto sem a resolução do seu mérito. Em que pesem as 

considerações ventiladas pelo Reclamado, tenho que as mesmas 

perderam o seu objeto, pois, da exegese da impugnação protocolada nos 

autos, verifica-se que o Reclamante colacionou ao corpo da manifestação 

uma cópia do CRV de seu veículo. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 

25/12/2018, diligenciou com seu veículo (CIELO; Cor: Prata; Placa: 

NUB-7274) até o posto Reclamado e, na oportunidade, solicitou para que o 

bem fosse abastecido com o combustível etanol (na quantia de R$ 30,00). 

O Autor relatou que, ao se deslocar para sua residência, constatou que o 

veículo apresentava falhas e, considerando que o mesmo parou no trajeto, 

foi compelido a acionar um guincho para rebocar o bem. O Autor alegou 

que, no dia seguinte (26/12/2018), após levar o carro até uma oficina (por 

intermédio de guinho), o mecânico lhe informou que o veículo havia sido 

abastecido com um combustível equivocado (diesel). O Postulante relatou 

que, apesar de ter tentado obter o reembolso dos seus gastos (guincho, 

reparos mecânicos e Uber) perante o Reclamado, não obteve sucesso. 

Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

Reclamado afirmou ter abastecido vários veículos com combustível DIESEL 

S-10, no entanto, não especificamente o veículo do Reclamante (CIELO; 

Cor: Prata; Placa: NUB-7274). O Réu destacou que, no tocante ao 

comprovante de abastecimento apresentado nos autos, não consta 

discriminada a placa do veículo abastecido, restando impossível aferir se o 

abastecimento foi, de fato, feito no veículo do Autor. Além disso, o 

Postulado esclareceu que resta impossível que os seus prepostos 

cometam o erro mencionado pelo Autor, pois, além de serem devidamente 

treinados, a marca e modelo do veículo do Reclamante (baixo e de 

pequeno porte) não existe com funcionamento a DIESEL. O Reclamado 

teceu algumas considerações acerca da dissonância entre a data do 

ocorrido (25/12/2018) e a data da nota de conserto (15/03/2019), bem 

como, que não incorreu na prática de nenhum ato ilícito e ainda, que 

inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados. Com amparo 

nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da 

lide. Inicialmente, convém registrar que, não obstante se trate de um direito 

básico inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova 

não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de eximir o 

Reclamante de sua obrigação de apresentar ao juízo provas mínimas 

acerca dos fatos constitutivos do seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015), 

motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de inversão formulado na exordial. 

Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência 

contemplada pelo TJRO: “Apelação cível. Danos materiais e morais. 

Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação 

não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), tal 

benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com ponderação e bom 

senso, não isentando a parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça 
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exordial, as provas que tenha condições de produzir e que visem a 

demonstrar elementos mínimos de existência do fato constitutivo de seu 

d i r e i t o .  ( T J - R O  -  A P L :  0 0 0 3 8 1 0 3 0 2 0 1 5 8 2 2 0 0 1 4  R O 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório anexado aos autos, 

tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Consoante se extrai do “comprovante de abastecimento” apresentado pelo 

Reclamante, não há absolutamente nenhuma menção ou identificação do 

veículo abastecido com o famigerado óleo DIESEL, o que, por si só, 

compromete a verossimilhança da narrativa inicial. Ademais, embora o 

Autor tenha protocolado junto à sua defesa a cópia de uma “conversa” 

mantida pelo aplicativo WhatsApp, não há absolutamente nenhum 

esclarecimento acerca de qual “caso” se refere o Demandante, 

enfraquecendo ainda mais a tese inaugural. Como se não bastasse, 

apesar de o Postulante ter apresentado uma “Nota Fiscal” correspondente 

aos gastos mecânicos que teve com seu veículo, o referido documento 

descreve apenas a realização de um “serviço de regulagem eletrônica”, 

não sendo ventilada absolutamente nenhuma consideração do que teria 

ocasionado os problemas apresentados pelo veículo. Data vênia à 

irresignação do Reclamante, entendo que, a fim de conferir credibilidade 

aos seus argumentos, o mesmo deveria ter se precavido em apresentar 

um “Laudo Pericial” atestando de forma pontual o que teria motivado a 

necessidade da mencionada regulagem eletrônica e, principalmente, se o 

veículo foi abastecido com um combustível equivocado, o que, 

consigna-se, não foi feito. Não se pode olvidar que, ao protocolar a sua 

defesa, o Reclamante não fez questão nem mesmo de produzir provas em 

audiência de instrução e julgamento (oportunidade em que, por exemplo, 

poderia ser tomado o depoimento do mecânico responsável pelo conserto 

do bem), o que, definitivamente, induz este juízo a acreditar que a 

presente demanda não passa de uma aventura jurídica. Portanto, não 

tendo o Reclamante se desincumbido minimamente de seu ônus probatório 

(em patente ofensa ao que resta disposto no artigo 373, I, do CPC/2015), 

entendo ser inviável reconhecer eventual falha na prestação dos serviços 

(a qual, segundo consta das provas apresentadas nos autos, 

aparentemente inexiste) ou ainda, imputar a prática de qualquer ato ilícito 

por parte do Reclamado, pois, não se fazem concomitantemente presentes 

os requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Visando fortalecer a 

sucinta fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, 

seguem abaixo algumas jurisprudências pátrias: “COMPRA E VENDA. 

ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM O COMBUSTÍVEL ERRADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ausência de 

comprovação das alegações iniciais, especialmente do nexo de 

causalidade entre os alegados danos no veículo da Autora e o 

abastecimento com o combustível errado realizado por preposto do Réu. 

Ônus de prova que competia à Autora. Inteligência do art. 333, I, do CPC. 

Mantida a r. sentença. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 00173383620118260152 SP 0017338-36.2011.8.26.0152, Relator: 

Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 06/10/2015, 28ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2015).”. (Destaquei). 

“APELAÇÃO CÍVEL. Relação de consumo. Ação indenizatória. 

Abastecimento de veículo com o combustível inadequado. Falha na 

prestação do serviço não configurada. Desistência da prova oral. 

Ausência de prova mínima da parte autora. Incumbe a parte autora 

comprovar o fato constitutivo atinente ao direito que sustenta, na forma do 

art. 333, I, do CPC. Manutenção da sentença. RECURSO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (TJ-RJ - APL: 00291892120118190038 RIO DE JANEIRO 

NOVA IGUACU 2 VARA CIVEL, Relator: JDS. DES. MARIA TERESA 

PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 03/11/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/11/2015).”. 

(Destaquei). Por derradeiro, não tendo sido apresentadas provas mínimas 

acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido, tenho que as 

pretensões indenizatórias (seja a título de dano moral ou material) 

almejadas pelo Reclamante não reivindicam a guarida deste juízo e, 

definitivamente, devem ser repelidas. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015). 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, 06 de janeiro de 2020. 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011899-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1011899-28.2019.8.11.0002 Reclamante: Rosa da Silva 

Reclamada: Viação Motta Limitada SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

em não havendo 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 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 19/07/2019, 

diligenciou até a filial da Reclamada em Várzea Grande – MT e efetuou a 

compra de uma passagem para Nova Andradina – MS, cuja viagem iria 

ocorrer no mesmo dia. A Autora relatou que, segundo a atendente, 

naquele guichê somente a venda era realizada, sendo necessário retirar o 

bilhete na rodoviária de Cuiabá (local de partida do ônibus). A Postulante 

esclareceu ter solicitado um táxi e, ao chegar na rodoviária e comparecer 

no guichê da Ré, o atendente lhe apresentou um bilhete para a cidade de 

Bataguassu – MS, ou seja, um local distinto do seu destino. A Autora 

relatou que, ao questionar o atendente, este teria informado que os 

sistemas da empresa indicavam que a passagem adquirida era para 

Bataguassu, bem como, que não havia possibilidade de alteração da 

passagem sem o pagamento de uma taxa de R$ 60,00. Como não 

concordou em realizar o pagamento, a Autora retornou até o guichê de 

Várzea Grande (mediante táxi), ocasião em que o atendente teria lhe 

informado que não havia nenhum erro, pois, o ônibus que com destino a 

Bataguassu iria fazer uma parada em Nova Andradina. Diante de tais 

esclarecimentos, a Autora retornou até a rodoviária de Cuiabá e, ao 

contatar o SAC da empresa, foi informada que o ônibus não faria nenhuma 

parada na cidade de Nova Andradina e que deveria ser adquirida uma 

passagem específica para o almejado destino. A Reclamante destacou 

que, apesar de ter tentado efetuar a troca da passagem, chegando 

inclusive a acionar a Polícia Militar, não obteve sucesso. A Demandante 

informou que, ao solicitar ao atendente da Reclamada (guichê localizado 

na rodoviária de Cuiabá) a devolução da passagem adquirida e de sua 

CNH, o mesmo só lhe devolveu a passagem, pois, o documento pessoal 

havia sido extraviado, sendo necessário deslocar-se até uma delegacia 

para registrar um B.O., a fim de possibilitar seu posterior embarque no 

ônibus. Contudo, ao retornar à rodoviária, constatou que havia perdido o 

ônibus para Nova Andradina, sendo necessário adquirir uma passagem 

para Campo Grande, pois, por conhecer a cidade, buscaria outro meio de 

transporte para o seu destino (Nova Andradina). Por entender que os 

fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e 

material (passagens, gastos com táxi e despesas com a retirada de uma 
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nova CNH), a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada sustentou que a Autora não 

apresentou nenhuma prova no intuito de comprovar a dinâmica dos fatos, 

bem como, que o B.O. é baseado apenas em declarações unilaterais (sem 

qualquer testemunho de que houve a entrega da CNH para o funcionário 

da empresa) e ainda, que não foi apresentado nenhum protocolo visando 

demonstrar que a consumidora chegou a contatar o SAC. A Ré defendeu 

ter tomado todas as medidas necessárias para resolver a situação da 

Reclamante, bem como, destacou não ter praticado nenhum ato ilícito e 

ainda, que inexistem danos morais (por se tratar de um mero dissabor) ou 

materiais (por não terem sido comprovados) a serem indenizados. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da 

prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas 

partes, bem como, atento ao acervo documental colacionado aos autos, 

tenho que o direito milita em favor das pretensões inaugurais. Da exegese 

dos documentos que instruíram a petição inicial, tenho que a explanação 

fática apresentada pela Demandante conserva verossimilhança, pois, 

foram apresentadas cópias das passagens com destino à Bataguassu – 

MS (a qual, segundo a Autora, decorreu do erro do atendente da Ré) e 

Campo Grande – MS (a qual, teve de ser adquirida pelos contratempos 

decorrentes do extravio da CNH), bem como, do Boletim de Ocorrências 

(narrando o extravio da CNH pelo funcionário da Reclamada) e ainda, os 

comprovantes de gastos com a emissão de uma nova CNH e com o taxista 

que lhe atendeu no dia dos fatos. Por outro lado, registra-se que a 

Reclamada ventilou em sua contestação apenas considerações genéricas 

e o pior, absolutamente desprovidas de qualquer alicerce probatório. Além 

de não ter esclarecido se o posto de atendimento/guichê localizado na filial 

de Várzea Grande – MT realmente só realiza a venda dos bilhetes 

(devendo os mesmos serem retirados na Rodoviária de Cuiabá – MT), a 

Reclamada quedou-se silente em esclarecer se o ônibus com destino à 

Bataguassu – MS iria fazer alguma parada na cidade de Nova Andradina – 

MS (conferindo, conseguintemente, credibilidade à narrativa inicial, apesar 

de não ter sido informado a cópia de eventual protocolo de atendimento 

proveniente do SAC da empresa), bem como, qual o procedimento adotado 

pelos atendentes dos guichês quando um cliente solicita a impressão do 

bilhete (como por exemplo, se é exigido ou não a apresentação de um 

documento pessoal); não apresentou a cópia de nenhum eventual livro de 

ocorrências relacionado ao dia dos fatos e o ainda, não fez a mínima 

questão de produzir alguma prova em audiência de instrução e julgamento. 

Ademais, convém registrar que, embora o B.O. apresentado pela parte 

Autora realmente represente a sua versão dos fatos, a empresa 

Reclamada se manteve inerte em apresentar qualquer prova (ainda que de 

forma mínima) para comprometer a credibilidade da tese inicial. 

Considerando que a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus 

probatório (desrespeitando de forma patente o artigo 373, II, do CPC/2015), 

tenho que resta inafastável o reconhecimento da falha na prestação dos 

seus serviços. Em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (na qual as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Reclamada assume todos os riscos de seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para fins de evitar que consumidores como a Reclamante 

viessem a ser prejudicados, o que, aparentemente, não é o caso dos 

autos. Portanto, não tendo sido apresentada nenhuma justificativa 

plausível para a ausência de troca da passagem da Reclamante (haja vista 

que, consoante mencionado, o destino pretendido pela cliente era Nova 

Andradina – MS e não Bataguassu – MS), bem como, para confrontar a 

alegação de extravio da CNH da Autora por parte de um de seus 

funcionários, resta nítido que a Reclamada incorreu na prática de um ato 

ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, entendo que a mesma 

deverá ser responsabilizada. Via de regra, a simples venda de um bilhete 

de viagem de forma equivocada ou ainda, a exigência de uma eventual 

taxa para promover a troca almejada pelo cliente, não se prestaria em 

ofender qualquer direito relacionado à personalidade do consumidor, pois, 

tratam-se de aborrecimentos ínsitos à própria vida em sociedade. No 

entanto, este juízo não pode ser conivente com o patente desrespeito à 

pessoa da Reclamante, pois, além das desencontradas informações 

prestadas pelos seus prepostos (o que, por sua vez, obrigou a 

Reclamante a ficar perambulando entre Várzea Grande e Cuiabá para 

obter informações sobre a troca do bilhete de viagem adquirido), um dos 

atendentes conseguiu a proeza de extraviar o documento pessoal 

apresentado pela cliente, fazendo com que a consumidora despendesse 

de seu tempo para registrar um B.O. (caso contrário não conseguiria 

viajar) e o pior, contribuiu diretamente para que a mesma perdesse a 

viagem com destino à Bataguassu – MS (tanto é que a empresa Ré não 

apresentou nenhum relatório indicando os passageiros presentes no 

ônibus), razão pela qual, tenho plena convicção de que a Ré deve ser 

civilmente responsabilizada. No que concerne à reparação do dano, por 

se tratar, consoante alhures mencionado, de uma relação consumerista, 

incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código do Consumidor 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 as condutas 

praticadas pela Reclamada provocaram transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em muito, 

conforme quis fazer prevalecer a empresa Ré, a esfera de um mero 

dissabor cotidiano), pois, não bastasse a venda equivocada da passagem 

almejada pela cliente, reitero que não foi justificada a negativa de troca do 

bilhete e ainda, houve o extravio do documento da consumidora. No 

tocante a prova do abalo moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, em se tratando de dano in re ipsa (presumido), todo o 

prejuízo imaterial suportado pela Demandante está concatenado a própria 

existência do ato ilícito, o qual, registra-se, nesta lide, se revela 

incontestável. No intuito de respaldar toda a fundamentação exarada no 

presente pronunciamento jurisdicional, segue abaixo, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJRJ: “AGRAVO INOMINADO CONTRA 

DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO, COM BASE NO ART. 

557, CAPUT, DO CPC. ORDINÁRIA. INDENIZATÓRIA. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VENDA EQUIVOCADA DE BILHETES DE 

ÔNIBUS INTERESTADUAL, CONSISTENTE NA TROCA DA CIDADE DE 

DESTINO, ACARRETANDO TRANSTORNOS PARA O AUTOR E SUA 

FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO DA RÉ. 

AGRAVO RETIDO AFASTADO, PORQUANTO CORRETO O DEFERIMENTO 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, EIS QUE, EVIDENCIADA A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS NAQUELE MOMENTO. 

ERRÔNEA EMISSÃO DAS PASSAGENS ADQUIRIDAS COMPROVADA 

PELOS DOCUMENTOS DE FLS. 13/17. EMPRESA DEMANDADA QUE NÃO 

LOGROU DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES 

DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE ESTATUÍDAS NO ART. 14, § 3º, 

DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. (...). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-RJ - APL: 00462138620108190203 RJ 0046213-86.2010.8.19.0203, 

Relator: DES. MAURO DICKSTEIN, Data de Julgamento: 10/09/2013, 

DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 14/04/2014).”. 

(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. Nesse sentido, segue abaixo 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). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, no intuito de evitar o 

locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (hum mil reais). 

Por derradeiro, no tocante à pretensão da Reclamante em ser indenizada a 

título de danos materiais, entendo que a mesma reivindica o acolhimento 

deste juízo. In casu, diante da evidente falha na prestação dos serviços 
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da Reclamada, bem como, tendo sido devidamente apresentados os 

comprovantes das despesas que a Autora teve de arcar com a aquisição 

da viagem (R$ 249,44), a qual, reitero, somente não foi realizada pelo 

desleixo do funcionário da Ré em extraviar o documento da cliente, bem 

como, das “viagens” feitas com o táxi (R$ 240,00) e ainda, os custos 

provenientes de uma nova CNH (R$ 109,67), tenho que assiste à 

Reclamante o direito de obter o ressarcimento da importância total de R$ 

599,11 (quinhentos e noventa e nove reais e onze centavos). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do 

CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais à 

Reclamante no valor de R$ 599,11 (quinhentos e noventa e nove reais e 

onze centavos), ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, 

com incidência de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a 

data da realização da viagem (19/07/2019). Ademais, CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no valor 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, acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). 

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, 06 de janeiro de 2020. 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013925-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO UCHAKI SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO & GRADUACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYARA RUTHE QUEIROZ NEGREIROS OAB - GO38882 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1013925-96.2019.8.11.0002 Reclamante: Thiago Uchaki 

Santos Reclamada: IPOG - Instituto de Pós-Graduação & Graduação Ltda. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo 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 (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil). Fundamento e decido. Do mérito: O Reclamante 

esclareceu na petição inicial ser servidor público e, almejando a sua 

qualificação, bem como, a progressão de seu cargo, adquiriu um curso de 

especialização junto à Reclamada. O Autor relatou que, segundo as 

normas da instituição, após a divulgação da nota do trabalho de conclusão 

de curso, já seria iniciado o procedimento relacionado à emissão do 

certificado pela secretaria escolar. O Postulante informou que o protocolo 

do seu certificado foi aberto na data de 23/05/2019, bem como, que a 

previsão de finalização do mesmo estava prevista para 19/09/2019, 

totalizando o prazo máximo de 120 dias. No entanto, o Reclamante 

ressaltou que o seu protocolo somente foi finalizado na data de 

20/09/2019, ultrapassando o prazo estabelecido pela Reclamada. O 

Demandante relatou que, ao contatar a instituição Ré, foi informado que, 

apesar de o seu certificado ter sido impresso, o mesmo foi enviado por 

engano para outro estado. Por entender que os fatos acima mencionados 

teriam lhe proporcionado prejuízos de ordem moral e material, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada reconheceu o vínculo existente entre as 

partes, bem como, informou que o Autor detinha conhecimento que o 

prazo para entrega do certificado era de 120 dias e ainda, esclareceu que 

o mencionado prazo findou em 20/09/2019. A instituição Ré informou que, 

por um equívoco, o certificado do Autor foi enviado para outra unidade, no 

entanto, que o documento foi devidamente entregue na data de 

08/10/2019, totalizando 18 dias de atraso. Por fim, a Postulada defendeu 

que inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados, motivo pelo 

qual, postulou pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada 

ao ID nº 24609651 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 do Reclamante. Inicialmente, oportuno registrar que o atraso na 

entrega do certificado de conclusão de curso revela-se incontroverso, 

pois, a própria Reclamada reconheceu ter emitido o documento no dia 

seguinte ao prazo originalmente previsto (120 dias) e que, por um 

equívoco, encaminhou o mesmo para uma unidade diversa, acarretando 

um atraso total de 18 dias. Não obstante a evidente/confessa falha na 

prestação dos serviços por parte da instituição Ré, tenho absoluta 

convicção de que, ainda assim, o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Primeiramente, no que diz respeito à pretensão 

obrigacional perseguida pelo Autor, tenho que a mesma perdeu o seu 

objeto, pois, consoante pode ser facilmente visualizado nos documentos 

anexos aos autos, o almejado certificado restou devidamente entregue. Já 

no tocante à pretensão do Reclamante em ser indenizado a título de danos 

materiais, entendo que a mesma deve ser repelida. Apesar de ter 

sustentado ser um servidor público federal, bem como, que a ausência de 

entrega do certificado por parte da Ré comprometeu não só a progressão 

de seu cargo/carreira, como também, o aumento de sua remuneração em 

30% (aproximadamente R$ 1.254,00), entendo que os referidos 

argumentos não fugiram da esfera das meras alegações. Segundo consta 

dos documentos que instruíram a inicial, o Reclamante não se deu nem 

mesmo ao trabalho de apresentar uma cópia do seu comprovante de 

rendimentos/holerite (quedando-se inerte em fazê-lo até mesmo em sede 

de impugnação), o que, definitivamente, impede este juízo de conferir 

credibilidade à pretensão indenizatória (danos materiais) supracitada. De 

suma importância alvitrar ao Reclamante que, embora se trate de um direito 

básico inerente a pessoa do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a 

inversão do ônus da prova não pode ser interpretada de forma absoluta, a 

ponto de lhe eximir da obrigação de fornecer a este juízo provas mínimas 

acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do 

CPC/2015). Nesse sentido, segue colacionada, por analogia, uma 

jurisprudência contemplada pelo TJRS: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO. MOTOSSERRA. VÍCIO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE 

PROVA MINIMA CAPAZ DE AFASTAR O LAUDO APRESENTADO PELA RE. 

A INVERSAO DO ONUS DA PROVA NÃO É ABSOLUTA, E O CONSUMIDOR 

TEM QUE FAZER PROVA MINIMA DO DIREITO INVOCADO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71007549967 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

27/04/2018, Quarta Turma Recursal Cível).”. (Destaquei). Já no que se 

refere ao pleito indenizatório à título de danos morais, entendo que o 

mesmo igualmente não reivindica a proteção jurisdicional. Não obstante a 

incontroversa falha na prestação dos serviços da Reclamada, entendo 

que o fato de ter ocorrido um ínfimo atraso de 18 (dezoito) dias para fins 

de entrega do certificado de conclusão do curso não ocasionou nenhum 

desdobramento passível de ter contribuído com qualquer ofensa ao nome, 

à credibilidade ou a imagem do Reclamante, pois, trata-se de um dissabor 

ínsito à própria vida em sociedade. Data máxima vênia à irresignação 

externada pela parte Autora, entendo que a situação vivenciada pela 

mesma não extrapolou a esfera de um mero aborrecimento, razão pela 

qual, não há de se falar em qualquer indenização a título de danos morais, 

sob pena de inegável banalização do nobre instituto. Visando corroborar a 

fundamentação acima mencionada, seguem abaixo, por analogia, algumas 

jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANO MORAL. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ATRASO. Sentença de 

procedência parcial para condenar o Estado do Rio de Janeiro a realizar a 
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expedição e entrega do diploma à autora. Recurso exclusivo autoral. Dano 

moral não configurado. A circunstância vivenciada pela parte demandante 

constitui mero dissabor, mormente porque para que se possa falar em 

dano extrapatrimonial, necessário que a pessoa seja atingida em sua 

honra, reputação ou personalidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os próprios sentimentos violados, o que não 

ocorreu no caso em apreço. Não se verifica qualquer desdobramento do 

fato a fundamentar a pretensão indenizatória. Sentença mantida. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00178934320188190042, 

Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 17/04/2019, 

VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. 

ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO. DIPLOMA APRESENTADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE. DIREITOS DA 

PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4. Em 

relação aos danos morais, a demora na entrega do diploma, por si só, não 

constitui fato capaz de atingir a esfera dos direitos da personalidade 

(causando dor e sofrimento intensos), especialmente quando dos autos 

não emana qualquer prova de que a parte perdeu oportunidade 

profissional em razão do referido atraso. Não há qualquer comprovação 

de tais situações, dessa forma, os danos não estão configurados. 5. 

Apelação conhecida e não provida. (...). (TJ-CE - APL: 

02076505020158060001 CE 0207650-50.2015.8.06.0001, Relator: 

RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 02/07/2019, 4ª 

Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2019).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o 

artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. 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, 06 de janeiro de 2020. 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013385-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1013385-48.2019.8.11.0002 Reclamante: Hilário da Costa Júnior 

Reclamada: Cielo S.A SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo 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 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que era cliente da 

Reclamada, bem como, que em maio/2019, começou a receber a cobrança 

(ligações e mensagens) de uma fatura no valor de R$ 510,35. O Autor 

alegou que, como não havia encontrado a referida fatura entre seus 

documentos, bem como, com receio de ser negativado, promoveu o 

pagamento da dívida no dia seguinte (28/05/2019) ao seu vencimento 

(27/05/2019). O Postulante informou que, mesmo tendo realizado o 

pagamento da mencionada dívida, continuou a ser cobrado de forma 

incisiva, razão pela qual, solicitou o envio do código de barras do boleto e, 

na mesma data do seu vencimento (31/05/2019), promoveu novamente o 

pagamento da pendência (R$ 510,35). O Demandante relatou que, apesar 

de ter acreditado que iria ter sossego, foi surpreendido com novas 

cobranças mediante ligações e mensagens de celular. Por entender que 

os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral 

e material, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede 

de contestação, a Reclamada teceu inicialmente algumas considerações 

acerca da impossibilidade da inversão do ônus da prova e, no tocante ao 

mérito propriamente dito, sustentou que, conforme contrato firmado entre 

as partes, o Autor deve promover o pagamento do aluguel do equipamento 

que lhe foi disponibilizado. A Reclamada defendeu que, em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Reclamante, a negativação ocorreu de forma 

devida, configurando exercício regular do direito da empresa. Por entender 

que inexistem danos morais ou materiais (repetição do indébito) a serem 

indenizados, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

não obstante a Reclamada tenha sustentado que o vínculo outrora 

estabelecido entre as partes não se trata de uma relação de consumo, 

tenho que seus argumentos não merecem guarida. Embora o diploma 

consumerista realmente adote a teoria finalista, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça vem admitindo a possibilidade de suavizar o 

entendimento da mesma, permitindo estender a aplicabilidade do CDC a 

determinados consumidores profissionais, desde que seja evidenciada a 

vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica dos mesmos, conforme 

pode ser verificado no julgado que, por analogia, segue abaixo 

colacionado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA 

ELÉTRICA. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, SÚMULA 7/STJ. 1. O 

STJ entende que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, 

permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não 

seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, 

conforme entendeu a Corte de origem, no caso dos autos. (...). (REsp 

1730849/SP RECURSO ESPECIAL 2018/0052972-4, 2ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Herman Benjamim, Data do 

Julgamento: 07/08/2018).”. (Destaquei). In casu, não tenho dúvidas acerca 

da hipossuficiência técnica e econômica do Reclamante, motivo pelo qual, 

compartilho o entendimento contemplado pelo STJ e, consequentemente, 

considero o vínculo estabelecido entre os litigantes como sendo uma 

relação de consumo, podendo a parte Autora demandar perante este juízo 

sob a égide do diploma consumerista. Extrai-se da decisão vinculada ao ID 

nº 24365500 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 Demandante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, considerando o acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das 

pretensões inaugurais. Da exegese da contestação protocolada nos 

autos, tenho que a referida manifestação não passa de um compêndio de 

alegações genéricas, pois, em momento algum o Reclamante alegou que o 

seu nome chegou a ser negativado a pedido da Reclamada. Na verdade, 

caso a Reclamada não tenha se atentado, a causa de pedir da 

manifestação inicial reside no fato de que, apesar deste ter promovido o 

pagamento da dívida (R$ 510,35) que lhe estava sendo exigida, ainda 

assim o Reclamante continuou a receber incessantes cobranças por parte 

da empresa CIELO. Pois bem, inobstante a Reclamada tenha esclarecido 

em sua defesa que a dívida debatida nos autos seria proveniente do 

aluguel do equipamento outrora disponibilizado ao consumidor, as provas 

anexadas à inicial demonstraram que, ainda que de forma tardia (haja vista 

que o próprio Autor reconheceu não ter localizado a fatura cobrada pela 

Ré), o Reclamante honrou o pagamento da dívida cobrada pelos prepostos 

da Reclamada. Ademais, diante das cobranças realizadas pela 

Reclamada, os documentos apresentados nos autos demonstraram que o 

Autor realizou o pagamento em duplicidade (conforme consta dos 

comprovantes com registros de adimplemento nas datas de 28/05 e 

31/05/2019), motivo pelo qual, não tenho dúvidas de que assiste ao 
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consumidor o direito de obter o devido reembolso. Reza o artigo 42, 

parágrafo único, do Código do Consumidor que: “Art. 42. (...) Parágrafo 

único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição 

do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável.”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supra ao caso 

em comento, entendo que os requisitos inerentes à repetição do indébito 

se fazem concomitantemente presentes. Apesar de ter efetuado o 

pagamento da dívida de R$ 510,35 (quinhentos e dez reais e trinta e cinco 

centavos) na data de 28/05/2019, ainda assim o Demandante continuou a 

receber cobranças irregulares, motivo pelo qual, no intuito de se ver livre 

das cobranças indevidas que lhe estavam sendo direcionadas, adimpliu 

novamente a dívida supracitada na data de 31/05/2019. Destarte, 

considerando que o Reclamante promoveu um pagamento em excesso de 

R$ 510,35 (quinhentos e dez reais e trinta e cinco centavos), tenho que 

assiste ao mesmo o direito de reivindicar a repetição do indébito 

representada pela importância total de R$ 1.020,70 (hum mil vinte reais e 

setenta centavos). Já no que diz respeito a pretensão indenizatória a título 

de danos morais, entendo que a mesma não reivindica proteção 

jurisdicional. Data máxima vênia aos argumentos consignados na exordial, 

entendo que a conduta perpetrada pela Reclamada se limitou apenas à 

uma cobrança indevida de valores, não tendo ocorrido nenhum outro 

desdobramento que pudesse ter ocasionado qualquer ofensa ao nome, à 

credibilidade ou a imagem do Reclamante, como por exemplo, a sua 

negativação junto os Órgãos de Proteção ao Crédito. Destarte, tratando-se 

a matéria debatida nestes autos de uma mera cobrança de valores (não 

havendo sequer de se falar em efetivação de apontamento restritivo), 

tenho que a situação vivenciada pelo Demandante não enseja o 

reconhecimento de qualquer reparação a título de danos morais, haja vista 

se tratar de um mero aborrecimento ínsito à própria vida em sociedade. 

Acerca do entendimento acima mencionado, seguem abaixo, por analogia, 

alguns julgados contemplados pela jurisprudência pátria: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA NÃO REITERADA. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples cobrança indevida não 

gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. Para a configuração do 

dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de 

personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição 

Federal, o que não ocorreu no caso concreto. (...). (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 160572220148110002/2016, Relator: Dr. Nelson 

Dorigatti, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Julgado em 

19/10/2016) ”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. 

TELEFONIA. DANO MORAL INOCORRENTE. I - Consoante entendimento 

reiteradamente manifestado pelo Judiciário, o mero transtorno, incômodo 

ou aborrecimento não se revelam suficientes à configuração do dano 

extrapatrimonial. Assim, os incômodos decorrentes de cobranças 

indevidas, pelas companhias telefônicas, por si só, não caracterizam dano 

moral. II - Majorados os honorários sucumbenciais devidos aos 

procuradores da ré, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC/2015. Negado 

provimento ao apelo. Unânime. (Apelação Cível Nº 70076604867, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, 

Julgado em 28/02/2018).”. (Destaquei). “Apelação. Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito, restituição de indébito e indenização por danos 

morais. Prestação de serviço de telefonia móvel - Cobrança indevida - 

Sentença de parcial procedência - Restituição em dobro dos valores 

pagos - Apelo do autor - Não configuração do dano moral - Mero 

aborrecimento, típico do cotidiano, que não gera direito à indenização por 

danos morais - Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP 

10016188620168260297 SP 1001618-86.2016.8.26.0297, Relator: Maria 

Cristina de Almeida Bacarim, Data de Julgamento: 28/02/2018, 29ª Câmara 

de Direito Privado).”. (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (...) 2. Mesmo que indevida a 

cobrança, sem a negativação do nome da autora nos cadastros restritivos 

não se pode falar em dano moral, vez que a indenização deve servir de 

alento ao abalo moral sofrido e não como meio de enriquecimento sem 

causa. Recurso parcialmente provido para afastar a indenização por dano 

moral. (TJ-SP 10177003120168260577 SP 1017700-31.2016.8.26.0577, 

Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 25/06/2018, 26ª Câmara de 

Direito Privado).”. (Destaquei). Por derradeiro, conforme alhures 

mencionado, o que ocorreu no caso posto à jurisdição deste juízo foi 

apenas um simples dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem 

inerente à imagem da Reclamante, razão pela qual, não há de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais, sob pena de inegável 

banalização do nobre instituto. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

apenas para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização 

por danos materiais (repetição do indébito) ao Reclamante no importe de 

R$ 1.020,70 (hum mil vinte reais e setenta centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 

1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo 

(súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que houve o segundo pagamento 

por parte do consumidor (31/05/2019), não havendo de se falar em 

qualquer condenação a título de danos morais. Por fim, RATIFICO a 

decisão interlocutória vinculada ao ID nº 24365500. 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, 

06 de janeiro de 2020. 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 

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: 1011028-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON MARQUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1011028-95.2019.8.11.0002 Reclamante: Genilson Marques 

de Abreu Reclamada: BV Financeira S/A. – Crédito, Financiamento e 

Investimento SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

supedâneo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O 

Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 19/10/2016, no intuito 

de adquirir um veículo, celebrou um contrato de financiamento junto à 

Reclamada (no valor de R$ 29.500,00), ocasião que assumiu o 

compromisso de promover o pagamento de 48 parcelas de R$ 1.093,00. O 

Autor relatou que, desde a celebração do contrato, promoveu o 

pagamento de inúmeros encargos indevidos, dentre eles “Tarifa de 

Cadastro”, “Tarifa de Avaliação do Bem”, “Registro de Contrato” e “Seguro 

Prestamista”. Por não concordar com a cobrança de encargos abusivos, o 

Reclamante ingressou com a demanda almejando não só a revisão do 

contrato de financiamento, como também, a restituição em dobro dos 

valores pagos à instituição financeira. Em sede de contestação, a 

Reclamada arguiu as preliminares de inépcia da inicial, ausência de 

interesse processual e ainda, pugnou pela revogação/indeferimento do 

pedido de gratuidade da justiça. No tocante ao mérito da defesa, a 

instituição Ré defendeu a legalidade das cobranças questionadas pelo 

Reclamante, bem como, que não houve qualquer abusividade, motivo pelo 

qual, entende ser incabível o pedido de restituição formulado na inicial. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 
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improcedência da lide. Inicialmente, convém consignar que, conforme 

entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é 

obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já 

tiver encontrado um motivo suficiente para respaldar o pronunciamento 

jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 

julgado em 8/6/2016, Info 585). Outro não é o posicionamento adotado 

pelos respeitáveis Tribunais de Justiça pátrios, consoante pode ser 

verificado na decisão colegiada que segue transcrita: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO 

SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz 

não está obrigado a analisar individualmente as alegações das partes, 

muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, como decide 

reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado 

a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente 

cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão 

somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu 

julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelos litigantes, bem como, 

atento ao acervo documental colacionado aos autos, tenho que subsiste 

um obstáculo intransponível que impede este juízo de enfrentar o mérito da 

lide. Da exegese do instrumento contratual apresentado por ambos os 

litigantes, extrai-se que, dentre os encargos questionados pelo 

Reclamante, a “Tarifa de Registro de Contrato”, bem como, o “Seguro 

Prestamista”, foram igualmente objeto do financiamento outrora concedido 

pela instituição financeira. Logo, caso eventualmente haja algum 

pronunciamento meritório acerca da ilegalidade dos encargos 

supracitados, necessariamente o contrato firmado entre as partes haverá 

de ser submetido a uma perícia contábil, pois, certamente haveria uma 

redução no valor das prestações que vem sendo adimplidas pelo 

consumidor e, por corolário lógico, tal fato impactaria inclusive em 

eventuais valores a serem restituídos. O legislador infraconstitucional 

buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, e assim 

estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua competência para 

conciliação, processo e julgamento alcança apenas as causas cíveis de 

menor complexidade, ou seja, em outras palavras, àquelas em que se 

exige a necessidade de realização de uma perícia para o desate da 

questão estariam subtraídas do seu alcance. Ademais, registra-se que a 

aferição da complexidade da causa leva em consideração não o direito 

material discutido, mas sim o objeto da prova, consoante orientação do 

Enunciado nº 54 do FONAJE, o qual segue abaixo destacado: “A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.”. (Destaquei). A meu 

ver, conforme mencionado alhures, a análise da legalidade/ilegalidade de 

encargos contratuais influenciaria diretamente nos valores que 

mensalmente vem sendo adimplidos pelo Demandante, restando 

imprescindível não só uma maior dilação probatória, mas, principalmente, a 

posterior liquidação por intermédio de um laudo pericial contábil elaborado 

por um expert da confiança do juízo. Data máxima vênia às considerações 

inaugurais, tenho que a prova necessária para auxiliar este juízo a 

enfrentar o mérito da lide se revela complexa, o que, definitivamente, 

afasta a competência do Juizado Especial Cível para apreciação do feito, 

impondo o reconhecimento da extinção do processo sem exame do mérito 

na dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da Lei de Regência dos Juizados 

Especiais. No intuito de corroborar a sucinta fundamentação exarada no 

presente pronunciamento jurisdicional, segue abaixo, por analogia, uma 

decisão proveniente do TJRS: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. 

PRETENSÃO DE REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71008007759 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Data de Julgamento: 24/10/2018, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante do exposto, por reconhecer a complexidade da causa 

pela necessidade de realização de uma prova pericial contábil no 

instrumento contratual firmado entre as partes, entendo ser inadmissível a 

tramitação do feito pelo procedimento sumaríssimo, razão pela qual, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução do mérito, nos 

termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). 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, 06 de janeiro de 2020. 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. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012821-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1012821-69.2019.8.11.0002 Reclamante: Ana Antônia de 

Oliveira Souza Reclamado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da preliminar: - Da 

incompetência do Juizado Especial Cível: Preliminarmente, o Reclamado 

sustentou a necessidade de serem realizadas provas periciais 

(grafotécnica e contábil) no instrumento contratual firmado entre as 

partes. No entanto, por entender que a complexidade das referidas provas 

não está em harmonia com os princípios norteadores do Juizado Especial 

Cível, o Reclamado postulou para que o processo fosse extinto sem a 

resolução do mérito. Com a devida vênia as considerações apresentadas 

pelo Reclamado, tenho que as mesmas devem ser refutadas, pois, além de 

a Reclamante ter reconhecido a existência de vínculo com a instituição 

financeira (tanto é que a inicial foi instruída com o mesmo contrato que se 

encontra anexo à defesa), os documentos anexados aos autos se 

revelam suficientes para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Da prejudicial 

de mérito: - Da prescrição: Antes de tecer considerações acerca do 

mérito de sua defesa, o Reclamado sustentou que, apesar do início dos 

descontos (provenientes do contrato firmado entre as partes) terem 

ocorrido na data de 05/08/2011, a Reclamante somente ajuizou a sua 

demanda na data de 18/07/2019, motivo pelo qual, entende que as 

pretensões iniciais se encontram prescritas. Não obstante a tese de 

prescrição ventilada pelo Reclamado, entendo que a mesma não comporta 

acolhimento, pois, a relação jurídica firmada entre as partes caracteriza-se 

como sendo de trato sucessivo, ou seja, renova-se a cada mês em que os 

descontos são realizados na folha de pagamento da Reclamante. Nesse 

sentido, segue transcrita, por analogia, uma decisão proferida pelo TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - 

PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - 

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À 

NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO (...). II - 

Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de 

valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, 

ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo 

prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para 

restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao 

quinquênio anterior à distribuição da ação. (...). (TJ-MG - AC: 

10188170120797001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 

26/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019).”. (Destaquei). Ante o 

exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida pelo Reclamado. Do mérito: 

A Reclamante esclareceu na petição inicial ser servidora pública, bem 

como, que no intuito de saldar alguns débitos, aderiu a contratação de um 

empréstimo consignado junto ao Reclamado. A Autora relatou que o 
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contrato foi firmado em 28/06/2011, no entanto, sem qualquer indicação 

acerca do percentual de juros, número de parcelas ou datas de 

início/término das prestações. A Postulante sustentou que está diante de 

uma operação obscura, pois, como não há termo final, a mesma foi 

entabulada para fins de que a dívida fosse eternizada. A Demandante 

informou que, de agosto/2011 a junho/2019, já promoveu o pagamento do 

valor equivalente a R$ 12.249,51 e, ainda assim, a dívida continua em 

aberto, demonstrando a onerosidade excessiva do vínculo. A Autora 

frisou que nunca se utilizou, sequer desbloqueou o cartão de crédito 

consignado objeto da relação entre as partes e ainda, que a Resolução do 

BACEN veda de forma expressa o financiamento do saldo devedor com 

juros aplicados ao crédito rotativo. Com supedâneo nos fatos acima 

mencionados, a Reclamante ingressou com a demanda almejando a 

declaração de nulidade do contrato e a inexistência de débitos, bem como, 

repetição do indébito, indenização por danos morais e, por fim, a 

paralisação dos descontos em folha de pagamento. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado esclareceu que o 

contrato firmado entre as partes é uma operação denominada “Cartão 

Bonsucesso Visa”, bem como, que a mesma está vinculada ao benefício 

da Reclamante e ainda, que nesse tipo de operação o cliente solicita 

saque de valores. O Réu sustentou que, por não se tratar de um 

empréstimo (mas sim cartão de crédito), não existem números de parcelas 

para o pagamento da dívida, bem como, que mensalmente é descontado o 

valor mínimo no contracheque da Autora (para evitar que a mesma se 

torne inadimplente e seja negativada) e ainda, que a mesma tinha ciência 

de que os descontos apenas iriam cessar caso a fatura fosse paga em 

sua integralidade. O Demandado destacou que a Reclamante não só 

desbloqueou o cartão, como também, realizou 03 saques (R$ 1.918,99; R$ 

1.727,75 e R$ 2.350,58) e ainda, que os valores foram devidamente 

creditados à mesma, não havendo de se falar em cobranças ilícitas por 

parte da financeira. Por entender que inexistem danos morais ou materiais 

a serem indenizados, o Reclamado pugnou pela improcedência da lide. 

Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 24075700 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, de todo o acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora a 

Demandante tenha ventilado na exordial que foi induzida ao erro, entendo 

que o instrumento contratual apresentado nos autos fez emergir uma 

realidade totalmente distinta, pois, se o negócio jurídico não parecesse 

atrativo aos olhos da consumidora, certamente a mesma não haveria de 

ter registrado a sua assinatura no contrato. Da exegese do referido 

documento, verifica-se que, no momento da contratação, a Reclamante 

possuía conhecimento de que estava aderindo ao serviço denominado 

“Cartão Bonsucesso Visa”, tanto é que, conforme bem pontuado na inicial, 

não havia nenhum registro de taxa de juros ou mesmo um número 

específico de parcelas a serem adimplidas. Ademais, a Demandante 

igualmente detinha ciência acerca de sua responsabilidade em manter 

margem consignável suficiente para possibilitar o desconto mínimo das 

faturas em sua folha de pagamento e ainda, que o restante da fatura 

poderia ser pago até o vencimento da mesma. A fim de corroborar as 

considerações supracitadas, seguem transcritos alguns trechos do 

contrato firmado entre as partes: “C - Cartão de Crédito Consignado: 1. O 

Cliente solicita a emissão e envio do cartão para o seu endereço, 

bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Declara que 

somente desbloqueará o cartão após ler e entender o Regulamento, 

responsabilizando-se pelo seu uso e guarda e pela disponibilidade de 

margem consignável para desconto do valor mínimo da fatura mensal e 

das compras, serviços, tarifas e encargos inerentes. 2. Saque (Quando 

autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feito na conta 

corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento. 3. O valor mínimo da 

fatura será descontado na folha de pagamento. O restante poderá ser 

pago até o vencimento, em qualquer agência bancária. (...).”. (Destaquei). 

In casu, apesar de a Reclamante ter sustentado que nunca se utilizou ou 

mesmo desbloqueou o cartão de crédito consignado objeto dos autos, 

tenho absoluta convicção de que tais considerações não detêm nenhuma 

credibilidade, pois, se realmente o cartão não tivesse sido desbloqueado, 

certamente a Reclamante não poderia usufruir do serviço contratado para 

fins de realização dos saques. Conforme pode ser facilmente verificado 

nos documentos apresentados pelo Reclamado (faturas e comprovantes 

de transferência/TED), a consumidora não só se utilizou do serviço de 

cartão consignado para fins de realização de 03 saques (nas datas de 

29/06/2011; 26/02/2014 e 27/03/2018), como também, os valores 

provenientes dos mesmos (R$ 1.918,99; R$ 1.727,75 e R$ 2.350,58, 

respectivamente) foram devidamente creditados em sua conta corrente. 

Inobstante a aparente irresignação da Reclamante, entendo que a mesma 

não possui nenhum fundamento, pois, além de não ter ocorrido nenhum 

vício na manifestação de sua vontade (inexistindo qualquer defeito 

passível de ensejar a anulação do negócio jurídico); não subsiste 

nenhuma abusividade maculando o instrumento contratual (tanto é que, ao 

assinar o contrato, a Reclamante detinha pleno conhecimento acerca do 

serviço e forma de cobrança que estava anuindo) e, definitivamente, as 

cobranças que vem sendo realizadas pela instituição financeira refletem 

apenas o exercício regular do seu direito de credora (artigo 188, I, do 

Código Civil). Com o protocolo da contestação, cabia à Reclamante refutar 

pontualmente todas as considerações e provas apresentadas pela 

instituição financeira Ré, ônus este do qual não se desincumbiu. Data 

máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, tenho que foram 

ventilados argumentos totalmente inócuos para comprometer a idoneidade 

da tese defensiva, principalmente porque se encontram em total 

dissonância com o acervo probatório anexado aos autos. Como se não 

bastasse, verifica-se que os extratos bancários vinculados à impugnação 

apenas fortaleceram o entendimento deste juízo de que a tese inicial não 

possui nenhuma verossimilhança, pois, restou demonstrado que a 

Demandante foi beneficiada pelos saques oriundos da utilização do cartão 

de crédito consignado. Portanto, com amparo nos fundamentos acima 

mencionados, bem como, não tendo sido apresentada nenhuma prova no 

intuito de demonstrar que a pendência decorrente do cartão 

(comprovadamente contratado) foi integralmente liquidada (demonstrado 

que, data vênia, a Demandante se acomodou com o desconto do valor 

mínimo realizado mensalmente em seu holerite), entendo que que não há 

como ser reconhecida qualquer falha de prestação de serviços por parte 

do Reclamado (artigo 14, § 3º, I, CDC), pois, a cobrança injustificadamente 

questionada nos autos está em harmonia com as disposições do contrato 

firmado entre as partes (artigo 422 do Código Civil), não havendo a menor 

possibilidade de ser atribuída qualquer ilicitude ou abusividade em 

detrimento da instituição financeira. A fim de corroborar toda explanação 

exarada no presente decisum, seguem abaixo, por analogia, algumas 

jurisprudências pátrias: “RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉU QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71007267495, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado 

em 22/02/2018).”. (Destaquei). “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E QUITAÇÃO DE 

DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – Sentença de improcedência – Contratação reconhecida – 

Alegação de quitação dos débitos de cartão de crédito - Pagamentos 

mensais que se referem apenas ao valor mínimo da fatura, a gerar saldo 

devedor com incidência de encargos para o mês seguinte – Relação de 

consumo caracterizada - Incidência do CDC que não desonera o 

consumidor do adimplemento das obrigações assumidas – Sistemática de 

contrato de cartão de crédito em que a opção de financiamento do valor 

excedente do valor mínimo é exigível mensalmente, passando a integrar o 

saldo devido – Ausência de quitação do débito – Cobrança mensal devida 

até liquidação final – Alegação de aplicação de juros abusivos não 

comprovada – Regularidade do proceder bancário - Dano moral não 

configurado - Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos 

termos do RITJSP, artigo 252 – Recurso desprovido, e majorados os 

honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11). (TJ-SP 

10011568620168260279 SP 1001156-86.2016.8.26.0279, Relator: José 

Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 26/02/2018, 15ª 

Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - 

ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - 

INOCORRÊNCIA - VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL - DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO 

DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (...) II- Não se 

pode falar que o autor tenha sido induzido a cometer erro substancial na 

contratação de cartão de crédito consignado quando os termos da 

pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita 
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formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua 

declaração. III- Constatando-se que o desconto em folha de pagamento é 

referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, e decorre de 

autorização expressa concedida pelo próprio requerente no contrato 

celebrado entre as partes, não há que falar em inexistência do débito ou 

restituição em dobro, tendo em vista a ausência de prova da quitação da 

integralidade das faturas. (TJ-MG - AC: 10074130028686002 MG, Relator: 

João Cancio, Data de Julgamento: 21/03/2017, Câmaras Cíveis/18ª 

CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). Já no que se refere às pretensões da 

Reclamante em fazer incidir sobre o seu contrato a taxa média de juros 

mensal praticada pelo mercado para “empréstimos consignados”, bem 

como, o parcelamento de débitos previsto pela Resolução nº 4.597/2017 

do BACEN, entendo que as mesmas igualmente devem ser repelidas. 

Primeiramente, convém lembrar à Reclamante que o contrato aderido pela 

mesma está relacionado a um “cartão de crédito consignado”, ou seja, um 

serviço de natureza e características totalmente distintas de um contrato 

de “empréstimo consignado” convencional, o que, por si só, compromete a 

almejada equiparação dos juros. Além disso, no que diz respeito ao 

almejado parcelamento de dívidas, entendo que a mesma não detém 

amparo, seja ele fático ou legal. O débito existente em nome da 

Reclamante é um fato incontroverso nos autos, pois, independentemente 

da quantidade de pagamentos que até então foram realizados, reitero que 

a consumidora se acomodou com o pagamento/desconto do valor mínimo 

de suas faturas, tanto é que a mesma não apresentou absolutamente 

nenhuma prova de que sua dívida fora amortizada integralmente. Convém 

ressaltar que, segundo preceitos registrados no artigo 4º da Resolução nº 

4.547/2017 do BACEN, o parcelamento pretendido pela Demandante “não 

se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento 

pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante 

consignação em folha de pagamento.”. (Destaquei). Por derradeiro, tendo 

em vista que o Reclamado se desincumbiu satisfatoriamente do ônus 

probatório previsto pelo artigo 373, II, do CPC/2015, entendo que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão refutar integralmente 

as pretensões registradas na petição inicial, sejam elas de cunho 

declaratório ou indenizatório. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito 

a preliminar, bem como, a prejudicial de mérito arguida e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

24075700. 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, 06 de janeiro de 2020. 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017030-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA JESUS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017030-81.2019.8.11.0002 Reclamante: Ivanilda Jesus da 

Silva Reclamadas: Editora e Distribuidora Educacional S/A. (1ª Reclamada) 

e Kroton Educacional S/A. (2ª Reclamada) SENTENÇA Vistos etc. 

Consoante se extrai da manifestação anexa ao ID nº 27629992, 

constata-se que as partes compuseram amigavelmente acerca do objeto 

do litígio. A meu ver, após prévia análise das disposições contidas na 

minuta supracitada, não subsistem obstáculos passíveis de impedir a 

homologação da avença. Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no 

artigo 487, III, “b”, do CPC/2015, HOMOLOGO o acordo noticiado nos autos 

e, conseguintemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO 

DE SEU MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 06 de janeiro de 2020. 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011781-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI OAB - SP422389 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA GALESKI OAB - MT20401-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1011781-52.2019.8.11.0002 Reclamante: Carlos Eduardo 

Oliveira Rodrigues Reclamado: Banco do Brasil S/A. SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com supedâneo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Extrai-se dos andamentos processuais 

que, atendendo ao pleito formulado pelo Reclamante (ID nº 25105374), 

este juízo determinou para que fosse designada uma nova data para 

realização da audiência de conciliação (despacho vinculado ao ID nº 

25164936). No entanto, não obstante tivesse sido devidamente 

citado/intimado (intimação publicada no DJ Eletrônico em 08/11/2019 – ID nº 

25855933), o Reclamante novamente deixou de comparecer à sessão 

conciliatória realizada nos autos (ID nº 27231003). Preconiza o artigo 51 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em Lei: I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo;”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo 

supracitado ao caso em comento, bem como, tendo em vista que os 

andamentos processuais subsequentes demonstraram que a parte 

Postulante não apresentou nenhuma manifestação para tentar justificar a 

sua ausência, entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão extinguir o feito sem a resolução do seu mérito. Dispositivo: 

Diante da contumácia incorrida pelo Demandante, bem como, com amparo 

no que resta disposto pelo artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Ademais, REVOGO 

a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 23540403. Por fim, nos termos 

do que preconiza o Enunciado nº 28 do FONAJE (Fórum Nacional de 
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Juizados Especiais), CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, não podendo ser repetido o ajuizamento desta ação sem que 

seja realizado o prévio pagamento. 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, 

06 de janeiro de 2020. 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. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010432-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PICCIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1010432-14.2019.8.11.0002 Reclamante: Daniela Piccin 

Rodrigues Reclamada: Google Brasil Internet Ltda. SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Das preliminares: - Da ilegitimidade passiva e da ausência de interesse 

processual: Em que pesem as considerações ventiladas pela Reclamada, 

entendo que as mesmas devem ser refutadas. A meu ver, o fato de a 

Reclamada ser uma intermediária (mediante suas ferramentas de busca, 

como por exemplo o “Google Search”) que possibilita o acesso dos 

internautas às URL’S questionadas nos presentes autos, a princípio, 

confere à empresa legitimidade para figurar no polo passivo da lide, 

independentemente de ser ou não a responsável pelo conteúdo veiculado 

nos endereços eletrônicos. Outrossim, entendo que haverá o interesse 

processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a 

análise do direito do interessado, independentemente de qual venha a ser 

o pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, se a 

Reclamante entende que as informações disponibilizadas mediante 

consulta/pesquisa junto ao site da Reclamada vêm lhe proporcionando 

prejuízos de ordem moral, tenho que a mesma detém não só interesse, 

como também, legitimidade para reivindicar a tutela do Poder Judiciário 

(artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas. 

Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que era casada com 

o Sr. Rogério Arruda Baicere, bem como, que na data de 14/03/2014, após 

ter uma crise de depressão (que incluía ataques de ciúme), o seu esposo 

veio a cometer suicídio. No entanto, antes de tirar a própria vida, o falecido 

não só escreveu uma carta envolvendo o nome completo da Reclamante 

(sustentando que estava sendo traído de forma virtual), como também, 

publicou a mesma no Facebook. A Reclamante alegou que, até a presente 

data, a referida carta vem sendo divulgada mediante a digitação de seu 

nome ou de seu falecido esposo no site da Reclamada. A Autora destacou 

que o site da Ré leva à divulgação de vários blogs com a referida notícia, 

trazendo uma coletânea de outros endereços que relatam sobre a carta. A 

Demandante frisou já ter ingressado judicialmente em face da Ré 

(Processo nº 35374-69.2015.811.0002, o qual continua a tramitar perante 

o sistema PROJUDI), no entanto, que nos presentes autos está sendo 

pleiteada a exclusão de URL’S distintas do processo anterior. A Autora 

informou que, ao realizar uma pesquisa de seu nome completo no site da 

Reclamada, constatou um total de 27 URL’S específicas (já considerando 

àquelas informadas na emenda à inicial), as quais entende estarem lhe 

proporcionando prejuízos de ordem moral, pois, além de informar a pior 

parte da carta, veiculam também manifestações injuriantes externadas por 

pessoas totalmente desconhecidas. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamante ingressou com a demanda almejando não só a 

exclusão das URL’S, como também, a condenação da Reclamada ao 

pagamento de uma verba indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada teceu alguns esclarecimentos acerca da 

funcionalidade do “Google Search”, bem como, informou que a referida 

ferramenta de busca limita-se à indexação de conteúdo pré-existente na 

internet (ou seja, compila dados mais relevantes atrelados ao parâmetro 

de busca definido pelo usuário, visando facilitar a pesquisa do internauta 

sobre o tema) e ainda, que eventual desindexação de uma página virtual 

da ferramenta de busca não provocaria a sua remoção do site de origem. 

A Ré também ventilou algumas considerações acerca da plataforma 

“Blogger”, bem como, esclareceu que a referida ferramenta consiste na 

hospedagem de páginas pessoais de usuários e ainda, que não exerce 

nenhum controle preventivo ou de monitoramento sobre o conteúdo 

veiculado (pois, trata-se de um veículo para liberdade de expressão de 

seus Autores). A Ré sustentou a inaplicabilidade do CDC, bem como, 

ressaltou a necessidade de indicação específica da URL referente ao 

conteúdo a ser removido pelo provedor e ainda, a necessidade de 

avaliação do Poder Judiciário para remoção de conteúdo. A Postulada 

defendeu a ausência de responsabilidade civil, bem como, que não foram 

apresentadas provas acerca dos alegados danos morais, motivo pelo 

qual, entende que a demanda deve ser julgada improcedente. Inicialmente, 

por não se tratar o vínculo existente entre as partes de uma relação de 

consumo, REVOGO a inversão do ônus da prova outrora concedida em 

favor da Reclamante (ID nº 22876853), pois, cabe à mesma apresentar 

provas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, 

do CPC/2015). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões 

inaugurais. Consoante se extrai do conteúdo da “carta” (a qual se 

encontra anexa à exordial) cuja veiculação/divulgação está sendo 

questionada nos presentes autos, entendo que assiste à Demandante o 

direito de obter a exclusão das URL’S (ou seja, dos endereços 

eletrônicos) que possibilitam o acesso ao referido documento. Isso 

porque, além de trazer informações sobre o suicídio do Sr. Rogério, a 

“carta” faz expressa menção ao nome completo da Demandante e ainda, 

imputa à mesma suposta traição conjugal, o que, a meu ver, atinge 

diretamente a honra/imagem da parte Autora e, conseguintemente, justifica 

a remoção do resultado das buscas (realizadas por intermédio da 

ferramenta “Google Search” da Reclamada) envolvendo o seu nome. A fim 

de corroborar o entendimento supra, convém transcrever o que resta 

disposto no artigo 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014: “Art. 19. Com o intuito 

de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor 

de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente 

por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem 

judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites 

técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível 

o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais 

em contrário. § 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob 

pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado 

como infringente, que permita a localização inequívoca do material.”. 

(Destaquei). Conforme pode ser facilmente visualizado nas manifestações 

anexas aos ID nº 22741905 (petição inicial) e nº 22800260 (emenda à 

inicial), a Reclamante indicou pontualmente 27 (vinte e sete) URL’S, bem 

como, 06 blogs que fazem referência ao seu nome e o conteúdo da carta. 

Logo, restando possível a fácil localização dos materiais questionados nos 

autos (mediante acesso aos links informados pela Postulante), entendo 

que a Reclamada deve ser compelida a excluir o conteúdo do resultado 

das buscas realizadas pelos internautas de sua ferramenta de busca. 

Todavia, no que concerne à pretensão indenizatória (danos morais) 

almejada pela Reclamante, entendo que a mesma não detém nenhum 

fundamento. A meu ver, a funcionalidade de busca de conteúdo ofertada 

pela Reclamada apenas facilita o acesso dos internautas aos temas 

pesquisados e, inobstante a aparente irresignação da parte Autora, 

convém alvitrá-la que, além de a Ré não ter sido a responsável pela 

elaboração do conteúdo da “carta” (mas sim o seu falecido esposo), a 

referida empresa igualmente não se prestou em divulgá-la. Segundo 

consta do dispositivo legal alhures mencionado (Marco Civil da Internet), 

empresas como a Reclamada podem ser civilmente responsabilizadas por 

danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, no entanto, 

apenas de forma excepcional, ou seja, desde que haja descumprimento de 

eventual ordem judicial para tornar indisponível o conteúdo infringente. 

Pois bem, de forma diversa do que quis fazer prevalecer a Reclamante, 

entendo que não há como ser reconhecida qualquer reincidência de 

conduta por parte da Reclamada, pois, além de o acórdão proferido nos 

autos do processo nº 8035374-30.2015.811.0002 não ter transitado em 

julgado (haja vista que ainda pende de análise um recurso de Embargos de 
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Declaração), as URL’S indicadas no referido processo são totalmente 

distintas das que estão sendo debatidas nesta lide. Destarte, em não 

havendo qualquer reincidência por parte da Reclamada, bem como, diante 

da impossibilidade da referida empresa (que não passa de uma mera 

intermediária de busca de conteúdos pelos internautas) ser 

responsabilizada pela veiculação de conteúdos disponibilizados por parte 

de terceiros, tenho absoluta convicção de que não se fazem concomitante 

presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, motivo pelo 

qual, não há como ser reconhecida qualquer falha de serviços ou ainda, 

como ser imputada alguma ilicitude em detrimento da empresa Ré. Visando 

corroborar a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E 

COMINATÓRIA. EXCLUSÃO DE RESULTADOS DE BUSCA PELO 

PROVEDOR DE APLICAÇÕES GOOGLE. NECESSIDADE DE PRÉVIA 

INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS RESPECTIVAS URLS. RESPONSABILIDADE 

DO PROVEDOR DE BUSCA NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR 

NÃO CONFIGURADO. 1. O provedor não responde pelos danos causados 

por conteúdo por ele não gerado, mas oriundo de terceiros, apenas 

resultantes de busca, aplicando-se o disposto no artigo 18 da Lei nº 

12.965/14 quanto à responsabilidade civil. Caso concreto em que a ré 

apenas possibilitou a busca de dados e conteúdos relativos à autora, não 

caracterizando qualquer falha na prestação do serviço no momento da 

propositura desta demanda. Ausência de prévia notificação do provedor 

para a exclusão de links específicos de suas buscas. 2. A informação dos 

endereços eletrônicos completos (URLs) em que inseridos os conteúdos 

ofensivos, cuja indisponibilização se visa a alcançar, é indispensável para 

o adequado cumprimento da ordem judicial, além de garantia aos demais 

usuários de que não sofrerão censura prévia. Impossibilidade de comando 

genérico, não podendo o provedor de pesquisa ser compelido a remover 

todo e qualquer conteúdo que contenha determinado termo ou expressão. 

Inteligência dos artigos 19, §... 1º, e 21, caput e parágrafo único, ambos 

da Lei nº 12.965/14. Precedentes do STJ. 3. No caso concreto, inegável 

que os resultados disponibilizados pela ré em sua ferramenta de busca 

atentam contra a privacidade e intimidade sexual da autora, a qual alega 

ter sido indevidamente relacionada como uma das participantes de 

filmagem de cena de sexo explícito. No entanto, a exclusão de tais 

referências e acesso aos materiais com conteúdo ofensivo deve ficar 

adstrita às URLs especificadas pela autora na inicial e réplica. APELAÇÃO 

DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DA AUTORA 

DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080212483 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 27/03/2019, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação, apenas para fins de DETERMINAR que a Reclamada 

providencie a exclusão das 27 (vinte e sete) URL’s e das referências 

existentes nos 06 blogs informadas pela Reclamante (informações 

pontualmente registradas nas manifestações vinculadas aos ID nº 

22741905 e ID nº 22800260) dos resultados de sua ferramenta de buscas 

(Google Search), no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

intimação pessoal do Reclamado para cumprimento da obrigação, não 

havendo de se falar na existência de danos morais indenizáveis. 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, 06 de janeiro de 2020. 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007978-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NELY EVANGELISTA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA OAB - BA15462 (ADVOGADO(A))

HERNANI LOPES DE SA NETO OAB - BA15502 (ADVOGADO(A))

SAULO VELOSO SILVA OAB - BA15028 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1007978-61.2019.8.11.0002 Reclamante: Márcia Nely 

Evangelista Coelho Reclamada: Três Comércio de Publicações Ltda. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 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, passarei ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do que preconiza o artigo 355, I, 

do CPC/2015. Fundamento e decido. Da preliminar: Preliminarmente, a 

Reclamada esclareceu que se encontra em processo de Recuperação 

Judicial, motivo pelo qual, por analogia ao que preconiza o artigo 8º da Lei 

nº 9.099/95 (o qual dispõe que “massa falida” não pode ser parte nas 

ações do Juizado Especial), entende que o processo deve ser extinto sem 

a resolução de seu mérito. Com a devida vênia aos argumentos ventilados 

pela Reclamada, entendo que os mesmos não reivindicam a guarida deste 

juízo. Além de a empresa Ré (cuja falência não foi decretada) não figurar 

no rol daqueles que não podem ser partes nos processos que tramitam 

sob a égide do procedimento sumaríssimo, o Enunciado nº 51 do FONAJE 

(Fórum Nacional de Juizados Especiais) determina que as demandas 

ajuizadas em detrimento de empresas que se encontram em recuperação 

devem prosseguir até a sentença de mérito. Nesse sentido, segue 

transcrito o referido Enunciado nº 51 do FONAJE: “ENUNCIADO 51 – 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 (nova 

redação – XXI Encontro – Vitória/ES).”. (Destaquei). Ante o exposto, rejeito 

a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial 

que, ao aguardar a conexão de uma viagem, foi abordada no aeroporto de 

São Paulo por um vendedor da Reclamada, oportunidade em que lhe foi 

ofertada a “assinatura de um plano anual” de 02 revistas (a serem 

entregues no endereço residencial) pelo valor de R$ 958,80 e ainda, 

ganharia como brinde uma “mala de viagem”. A Autora alegou que, devido 

à insistência do vendedor, aderiu ao contrato ofertado pela Ré (mediante a 

assinatura do instrumento) e, consequentemente, promoveu o pagamento 

da mencionada importância mediante cartão de crédito (parcelando a 

dívida em 12 vezes de R$ 79,90). A Postulante relatou que, apesar de ter 

recebido o seu brinde, não recepcionou em sua residência nenhum dos 

exemplares das revistas e, apesar de ter tentado resolver o ocorrido 

administrativamente junto ao vendedor, não obteve sucesso. Por entender 

que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem 

moral (ausência de entrega das revistas) e material (desconto das 

prestações na fatura do cartão), a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

teceu breves considerações acerca do contrato firmado entre as partes, 

bem como, no tocante ao recebimento das revistas, sustentou que os 

exemplares foram encaminhados corretamente ao endereço informado 

pela Autora. A Ré destacou que, ainda que tivesse ocorrido algum 

problema relacionado ao recebimento dos exemplares, resta plausível a 

possibilidade de extravio. Além disso, a Postulada relatou que a 

responsabilidade pela informação dos dados cadastrais pertence apenas 

à Reclamante e, no caso de eventual divergência, cabe à consumidora 

solicitar a imediata alteração. A Demandada defendeu não ter praticado 

nenhum ato ilícito, bem como, que não há possibilidade de repetição do 

indébito e ainda, que inexistem danos morais a serem indenizados. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 21941446 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, a 
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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 ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões 

inaugurais. Conforme pode ser verificado nos documentos que instruíram 

a inicial, a Reclamante comprovou que, na data de 02/02/2019, aderiu à 

contratação da assinatura de 02 revistas, mediante o pagamento da 

importância de R$ 958,80 em 12 prestações de R$ 79,90. No entanto, 

apesar de as prestações começarem a ser debitadas na fatura do seu 

cartão de crédito, a Reclamante não recebeu nenhum exemplar de suas 

revistas (mas, tão somente, o brinque que lhe havia sido prometido), tanto 

é que encaminhou algumas mensagens (via aplicativo WhatsApp) ao 

preposto responsável pela venda. In casu, inobstante o fato de ter 

sustentado que as revistas foram entregues corretamente no endereço 

informado pela consumidora, entendo que as considerações da 

Reclamada não restaram devidamente comprovadas. Apesar de a 

Reclamada ter anexado à contestação a cópia de um “Relatório de 

Movimentação de Entrega”, entendo que o referido documento não passa 

da réplica de uma tela sistêmica, pois, além de não constar a assinatura da 

Reclamante atestando o recebimento de qualquer revista, o mencionado 

documento sequer se prestou a informar qual o endereço residencial da 

Postulante, o que, definitivamente, compromete toda a credibilidade da tese 

defensiva. Tratando-se o vínculo estabelecido entre os litigantes de uma 

relação consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), 

entendo que a Reclamada assume todos os riscos de seu negócio, motivo 

pelo qual, deveria ter se certificado que as revistas foram devidamente 

entregues a sua cliente. Consoante mencionado alhures, a prova 

apresentada pela Reclamada se revelou imprestável para comprovar o 

recebimento de qualquer exemplar pela Demandante, motivo pelo qual, 

entendo ser evidente que a empresa Ré incorreu em uma falha na 

prestação dos seus serviços. Embora a Reclamada tenha ventilado 

algumas considerações sobre a possibilidade de ter ocorrido extravio de 

revistas, entendo que tal hipótese não detém o condão para lhe eximir de 

qualquer responsabilidade, pois, trata-se de um fortuito interno, ou seja, 

relacionado às atividades típicas desenvolvidas pela mesma. Como se não 

bastasse, tempestivo ressaltar que, mesmo a Reclamante não tendo 

recebido nenhum exemplar das revistas, as parcelas provenientes da 

assinatura anteriormente contratada vêm sendo mensalmente adimplidas 

e, no intuito de atestar tal fato, basta uma simples análise das várias 

faturas protocoladas nos presentes autos. Reza o artigo 186 do Código 

Civil que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. Outrossim, preconiza o 

artigo 927 do mesmo diploma que: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”. 

(Destaquei). Concatenando os dispositivos legais supracitados ao caso 

em comento, bem como, considerando as condutas incorridas pela 

Reclamada, entendo que a mesma incorreu em flagrante prática de ato 

ilícito, motivo pelo qual, deverá ser compelida em reparar os prejuízos 

materiais que tiveram de ser injustamente suportados pela consumidora, 

no entanto, com algumas ressalvas. Em que pese a Reclamante tenha 

postulado pela repetição do indébito, entendo que não se fazem presentes 

nenhum dos requisitos previstos no artigo 42, parágrafo único, do CDC, o 

qual segue abaixo transcrito: “Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”. 

(Destaquei). A meu ver, em nenhum momento a Reclamante foi cobrada de 

forma indevida, tampouco realizou qualquer pagamento em excesso, pois, 

as cobranças realizadas na fatura do seu cartão de crédito restaram 

provenientes de um negócio jurídico firmado voluntariamente pela mesma 

(não havendo nenhum defeito no momento de sua celebração). Logo, a fim 

de evitar o locupletamento indevido da Reclamante, entendo que a 

restituição de valores deverá ocorrer de forma simples. Conforme pode 

ser visualizado nos autos, as faturas protocoladas pela Reclamante 

(inclusive àquelas anexas ao ID nº 26259234) demonstraram que a mesma 

promoveu o regular pagamento de 09 prestações no valor de R$ 79,90 

cada, fazendo jus, portanto, à restituição (simples) do montante de R$ 

719,10 (setecentos e dezenove reais e dez centavos). Já no que tange à 

pretensão indenizatória (danos morais) almejada pela Reclamante, tenho 

que a mesma não reivindica a guarida jurisdicional. Data máxima vênia à 

irresignação evidenciada pela Demandante, entendo que a conduta da 

Reclamada (ausência de entrega das revistas contratadas) se 

caracterizou apenas como um simples inadimplemento contratual, o qual, 

apesar de certamente ter proporcionado desnecessários aborrecimentos, 

não chegou a desencadear qualquer situação excepcional que pudesse 

ter ocasionado alguma ofensa ao nome, à credibilidade, à honra ou à 

imagem da consumidora. Outrossim, tempestivo registrar que a 

Reclamante não apresentou nenhuma prova de que chegou a tentar 

resolver a questão por intermédio de uma reclamação administrativa junto 

PROCON, razão pela qual, sequer há de ser cogitado eventual desvio 

produtivo. Visando fortalecer a sucinta fundamentação exarada no 

presente pronunciamento, segue colacionado, por analogia, um julgado 

proveniente do TJSP: “Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada 

com pedido de indenização por danos morais. Compra e venda - 

Assinatura de revistas - Ausência de entrega do produto pelas rés - 

Sentença de parcial procedência - Apelo do autor - Pedido de condenação 

ao pagamento de indenização por danos morais - Dano moral não 

configurado - Mero aborrecimento ocasionado por descumprimento 

contratual - Precedente jurisprudencial - Sentença mantida. Recurso 

desprov ido .  (TJ -SP  -  AC :  11301733320168260100  SP 

1130173-33.2016.8.26.0100, Relator: Maria Cristina de Almeida Bacarim, 

Data de Julgamento: 11/10/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/10/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, considerando que 

a situação suportada pela Reclamante não chegou a extrapolar a esfera 

de um dissabor ínsito ao convívio social, bem como, não tendo sido 

apresentada nenhuma prova de que foi violado algum direito inerente à 

personalidade da mesma, reitero que não há de se falar em qualquer 

indenização a título de danos morais, sob pena de inegável banalização do 

nobre instituto. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar 

arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

materiais à Reclamante no valor de R$ 719,10 (setecentos e dezenove 

reais e dez centavos), a ser devidamente corrigido pelo índice INPC e 

ainda, com incidência de juros legais (simples) de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), 

ou seja, a partir do vencimento da 1ª fatura com o registro da cobrança 

(16/02/2019), não havendo de se falar em qualquer indenização a título de 

danos morais. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

21941446. 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, 06 de janeiro de 2020. 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--
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Advogado(s) Polo Passivo:
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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Processo: 1016784-85.2019.8.11.0002 Reclamante: Fabiano Almeida de 

Araújo Reclamado: Banco Bradescard S/A. 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, pericial ou testemunhal) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Da coisa julgada: Preliminarmente, o Reclamado sustentou a 

necessidade de ser reconhecida a coisa julgada, pois, o Reclamante já 

ingressou com uma demanda em seu desfavor (Processo nº 

8031858-31.2017.811.0002), a qual, além de evidenciar identidade dos 

elementos da ação (mesmas partes e causa de pedir da presente lide), já 

foi devidamente sentenciada (tendo o decisum transitado em julgado). Com 

amparo nos referidos argumentos, o Reclamado postulou para que o 

processo fosse extinto sem a resolução do mérito. Com a devida vênia 

aos argumentos apresentados pelo Reclamado, tenho que os mesmos não 

reivindicam a guarida deste juízo. Reza o artigo 337, § 4º, do Código de 

Processo Civil: “Art. 337. (...) § 4º Há coisa julgada quando se repete ação 

que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”. A meu ver, não se 

fazem concomitantemente presentes os pilares que indicam a identidade 

de ações (artigo 337, § 2º, do CPC/2015), quais sejam, as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Não obstante a presente 

demanda possua o mesmo pedido de cunho indenizatório do mencionado 

processo nº 8031858-31.2017.811.0002, tenho que a causa de pedir e as 

partes litigantes se revelam distintas. Isso porque, enquanto nos autos do 

processo nº 8031858-31.2017.811.0002 a causa de pedir estava 

relacionada à duas negativações nos valores de R$ 195,41 e R$ 107,88 

(efetuadas pelo “Banco Bradesco S/A.”), a presente lide versa sobre um 

apontamento representado pelo valor de R$ 381,48 (o qual, além de ser 

totalmente diverso, foi anotado por uma pessoa jurídica distinta). Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu 

na petição inicial que, na data de 27/09/2017, ingressou com uma ação 

identificada pelo nº 8031858-31.2017.811.0002, ocasião em que obteve 

êxito não só em cancelar um débito (R$ 107,88) relacionado ao contrato nº 

4180530621822000, como também, ser indenizado pela inserção 

creditícia. O Autor alegou que, recentemente, descobriu que seu nome se 

encontrava novamente negativado pelo referido contrato e, ao tentar 

resolver a questão administrativamente, foi informado que o apontamento 

permaneceria enquanto a dívida não fosse quitada. Por entender que 

incumbe ao Réu comprovar a existência de relação jurídica entre as 

partes, bem como, por acreditar que a inserção creditícia lhe proporcionou 

prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado 

sustentou não ter praticado nenhum ato ilícito, bem como, que o 

Reclamante não apresentou provas de que a situação narrada teria lhe 

proporcionado algum prejuízo, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Extrai-se da 

decisão vinculada ao ID nº 25847483 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 do Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o Reclamado não comprovou 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (violando de forma patente o que dispõe o artigo 373, II, do 

CPC/2015). Da exegese dos argumentos e documentos que se encontram 

anexos à contestação, constata-se nitidamente que a instituição financeira 

Ré deixou de apresentar a cópia de qualquer instrumento contratual no 

intuito de comprovar a existência de vínculo entre as partes. Ademais, 

destaca-se que não foi apresentada a cópia dos documentos pessoais 

que, em tese, deveriam ter sido exigidos no momento da suposta 

contratação dos serviços ou ainda, arquivos de áudio passíveis de 

demonstrar que o consumidor detinha prévio conhecimento sobre a 

existência de alguma dívida em seu nome. Com a devida vênia às faturas 

protocolizadas junto à contestação, entendo que tais documentos, por 

estarem desprovidos do competente instrumento contratual, não se 

prestam em comprovar a regularidade da relação existente entre as 

partes, pois, tratam-se apenas de provas de cunho unilateral. Outrossim, 

não se pode olvidar que, da exegese das mencionadas faturas, não 

subsiste nem mesmo a informação de pagamentos, motivo pelo qual, 

reitero, tais provas não detêm nenhuma credibilidade. Logo, em não 

havendo nenhum subsídio idôneo passível de amparar os genéricos 

argumentos exarados na contestação, entendo que o direito não milita em 

favor do Reclamado, restando evidente a falha na prestação de seus 

serviços. Em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (na qual as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), o 

Reclamado assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para fins de formalizar a contratação dos seus serviços 

(cartão de crédito) e, consequentemente, evitar que consumidores como o 

Reclamante fossem prejudicados. Portanto, não tendo sido 

documentalmente comprovada a contratação do cartão de crédito pelo 

Reclamante, entendo que tanto a cobrança quanto a negativação debatida 

nos presentes autos se revelaram totalmente ilícitas (artigo 186 do Código 

Civil), motivo pelo qual, o Reclamado deve ser compelido não só em 

promover o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas, como 

também, em providenciar a baixa definitiva da anotação creditícia efetivada 

em detrimento do consumidor e ainda, responder pelos prejuízos imateriais 

auferidos pelo mesmo. 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 o Reclamante teve o seu nome negativado 

indevidamente perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, 

segue transcrita, por analogia, uma decisão proveniente do TJRJ: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA QUE O AUTOR APELADO ALEGA NÃO TER 

CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM VIRTUDE DE 

DÉBITO RELATIVO AO ALUDIDO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO 

OU MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL (ART. 373, II CPC/2015) OU 

CAUSA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE (14, § 3º, CDC). FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBETE 

SUMULAR Nº 89 DO TJRJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE 

ARBITRADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 

85 §§ 1º 2º E 11 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - 

APL: 00109356520178190207, Relator: Des(a). MARIA ISABEL PAES 

GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/05/2019, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL).”. (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 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 
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MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, o fato 

de não existir outra anotação em nome do Reclamante e ainda, a fim de 

evitar o locupletamento indevido do mesmo, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis 

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, primeiramente para DETERMINAR ao 

Reclamado para promover a baixa definitiva da anotação creditícia 

debatida nesta lide no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

presente data. Ademais, CONDENO o Reclamado ao pagamento de uma 

indenização por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 6.000,00 

(seis 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 (17/07/2017). Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória 

vinculada ao ID nº 25847483. 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, 06 de janeiro de 2020. 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012814-77.2019.8.11.0002
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ANA ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1012814-77.2019.8.11.0002 Reclamante: Ana Antônia de 

Oliveira Souza Reclamado: Banco Daycoval S/A. SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Da preliminar: - Da necessidade da 

realização de prova pericial e consequente incompetência do Juizado 

Especial: Preliminarmente, o Reclamado ventilou algumas considerações 

acerca da necessidade de ser realizada uma perícia contábil. No entanto, 

por entender que a complexidade da mencionada prova contraria os 

princípios que regem o Juizado Especial, o Reclamado postulou para que o 

processo fosse extinto por inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo. Com a devida vênia aos argumentos apresentados pelo 

Reclamado, tenho que os mesmos devem ser refutados. A meu ver, os 

documentos protocolados nos autos se revelam suficientes para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional (seja ela 

testemunhal, documental ou pericial). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Da prejudicial de mérito: - Da decadência: Antes de tecer 

considerações acerca do mérito de sua defesa, o Reclamado sustentou 

que os descontos mensais vêm sendo efetuados desde 15/12/2014, não 

havendo como a Reclamante alegar desconhecimento do contrato. 

Destarte, por entender que a pretensão autoral foi atingida pela 

decadência, o Reclamado postulou para que a demanda fosse extinta com 

a resolução do seu mérito. Não obstante a tese de decadência ventilada 

pelo Reclamado, entendo que a mesma não comporta acolhimento, pois, a 

relação jurídica firmada entre as partes caracteriza-se como sendo de 

trato sucessivo, ou seja, renova-se a cada mês em que os descontos são 

realizados na folha de pagamento da Reclamante. Nesse sentido, segue 

transcrita uma decisão contemplada pelo TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇAS DE DIFERENÇAS E 

REAJUSTAMENTO DE VALORES - COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - 

PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 291 DO 

STJ - SENTENÇA ANULADA - FEITO DEVOLVIDO À INSTÂNCIA DE PISO 

PARA REGULAR ANDAMENTO. A relação de trato sucessivo renova-se 

de tempo em tempo (mês a mês, ano a ano, etc.), anotando prescrição tão 

somente das parcelas anteriores ao quinquênio. 2. Demonstrando a 

existência de relação contratual de trato sucessivo, recebendo mês a mês 

os valores, conquanto que supostamente em desacordo, caracterizada 

esta a questão de trato sucessivo, atingindo somente as parcelas 

vencidas antes da propositura da demanda (prescrição quinquenal) e 

renascendo o direito a cada violação desde suposto direito pretendido, 

questão de mérito substancial da demanda posta sob apreciação do órgão 

jurisdicional, a ser apreciada pelo magistrado de piso. (...). (Apelação 

163196/2016, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito 

Privado do TJMT, Julgado em 01/02/2017).”. (Destaquei). Ante o exposto, 

rejeito a prejudicial de decadência arguida pelo Reclamado. Do mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial ser servidora pública, bem como, 

que no intuito de saldar alguns débitos, aderiu a contratação de um 

empréstimo consignado junto ao Reclamado (no valor de R$ 3.897,00). A 

Autora relatou que o contrato foi firmado em 14/10/2014, no entanto, sem 

qualquer indicação acerca do percentual de juros, número de parcelas ou 

datas de início/término das prestações. A Postulante sustentou que está 

diante de uma operação obscura, pois, como não há termo final, a mesma 

foi entabulada para fins de que a dívida fosse eternizada. A Demandante 

informou que, de novembro/2014 a junho/2019, já promoveu o pagamento 

do valor equivalente a R$ 13.319,78 e, ainda assim, a dívida continua em 

aberto, demonstrando a onerosidade excessiva do vínculo. A Autora 

frisou que nunca se utilizou, sequer desbloqueou o cartão de crédito 

consignado objeto da relação entre as partes e ainda, que a Resolução do 

BACEN veda de forma expressa o financiamento do saldo devedor com 

juros aplicados ao crédito rotativo. Com supedâneo nos fatos acima 

mencionados, a Reclamante ingressou com a demanda almejando a 

declaração de nulidade do contrato e a inexistência de débitos, bem como, 

repetição do indébito e ainda, a condenação da financeira ao pagamento 

de uma indenização por danos morais. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, o Reclamado esclareceu que o contrato firmado entre 

as partes é claro ao indicar que a contratação foi realizada na modalidade 

“cartão de crédito consignado” e não “empréstimo consignado”. O Réu 

sustentou que a Reclamante foi cientificada acerca da necessidade de 

reservar uma margem consignável, bem como, que a mesma declarou ter 

ciência de que mensalmente seria consignado em sua remuneração o 

pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão e, caso 

desejasse, deveria se utilizar da fatura para pagamento integral do débito. 

O Réu teceu algumas considerações acerca da taxa de juros praticadas 

nos contratos de cartão de crédito consignado, bem como, relatou que, 

quando da contratação, a Postulante realizou um pré-saque no valor de R$ 

3.897,00 e ainda, que o referido valor foi creditado na conta indicada pela 

mesma. O Postulado destacou a possibilidade de liquidação do débito por 

meio dos descontos mínimos (desde que a consumidora não efetue 

nenhum saque adicional ou realiza compras), bem como, defendeu a 

impossibilidade de restituição dos valores e ainda, a inexistência de danos 

morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado 

pugnou pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 

24074898 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, de todo o acervo probatório 

protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora a Demandante tenha ventilado na exordial 

que foi induzida ao erro, entendo que o instrumento contratual 

apresentado nos autos fez emergir uma realidade totalmente distinta, pois, 

se o negócio jurídico não parecesse atrativo aos olhos da consumidora, 
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certamente a mesma não haveria de ter registrado a sua assinatura no 

contrato. Da exegese do referido documento, verifica-se que, no momento 

da contratação, a Reclamante detinha pleno conhecimento de que estava 

aderindo ao serviço denominado “Cartão de Crédito Consignado”, bem 

como, que seria reservada uma margem consignável de 15% (quinze por 

cento) para possibilitar o desconto mínimo das faturas em sua folha de 

pagamento e ainda, que o restante da fatura (ou seja, a integralidade da 

dívida) poderia ser liquidada até o vencimento da mesma. A fim de 

corroborar as referidas considerações, seguem transcritos alguns 

trechos do instrumento protocolado nos autos por ambos os litigantes: “2. 

Autorização para Reserva de Margem Consignável: Autorizo o Banco 

Daycoval S/A., neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a constituir 

reserva de margem consignável de até 15 (quinze) de minha 

remuneração, por tempo indeterminado, nos termos da legislação e 

convênio aplicáveis e do disposto no artigo 6º da Lei 10.820/03 e no inciso 

VI do artigo 154 do Decreto 3048/99 para cartões emitidos a aposentados 

e pensionistas do INSS, para os pagamentos mínimos mensais da(s) 

fatura(s) do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval (“Cartão”) 

de minha titularidade (...) 3. Outra Declarações: Declaro estar ciente e 

concordar que: (v) mensalmente será consignado em minha remuneração 

o valor do pagamento mínimo indicado nas faturas do Cartão, 

obrigando-me no caso de opção pelo pagamento integral a utilizar a fatura 

do Cartão para quitar o débito que exceder o valor consignável; (...)”. 

(Destaquei). In casu, apesar de a Reclamante ter sustentado que nunca 

se utilizou ou mesmo desbloqueou o cartão de crédito consignado objeto 

dos autos, tenho absoluta convicção de que tais considerações não 

detêm nenhuma credibilidade, pois, se realmente o cartão não tivesse sido 

desbloqueado, certamente a Reclamante não poderia ter usufruído do 

serviço contratado para fins de um saque. Conforme pode ser facilmente 

verificado nos documentos apresentados nos autos (faturas e 

comprovante de transferência/TED), a consumidora não só se utilizou do 

serviço de cartão consignado para fins de realização de um “saque” na 

data de 14/10/2014, como também, o valor proveniente do mesmo (R$ 

3.897,00) foi devidamente creditado em sua conta corrente. Inobstante a 

irresignação da Reclamante, entendo que a mesma não possui nenhum 

fundamento, pois, além de não ter ocorrido nenhum vício na manifestação 

de sua vontade (inexistindo qualquer defeito passível de ensejar a 

anulação do negócio jurídico); não subsiste nenhuma abusividade 

maculando o instrumento contratual (tanto é que, ao assinar o contrato, a 

Reclamante detinha pleno conhecimento acerca do serviço e forma de 

cobrança que estava anuindo) e, definitivamente, as cobranças que vem 

sendo realizadas pela instituição financeira refletem apenas o exercício 

regular do seu direito de credora (artigo 188, I, do Código Civil). Com o 

protocolo da contestação, cabia à Reclamante refutar pontualmente todas 

as considerações e provas apresentadas pela instituição financeira Ré, 

ônus este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação 

protocolada nos autos, tenho que foram ventilados argumentos totalmente 

inócuos para comprometer a idoneidade da tese defensiva, principalmente 

porque se encontram em total dissonância com o acervo probatório 

anexado aos autos. Portanto, com amparo nos fundamentos acima 

mencionados, bem como, não tendo sido apresentada nenhuma prova no 

intuito de demonstrar que a pendência decorrente do cartão 

(comprovadamente contratado) foi integralmente liquidada (demonstrado 

que, data vênia, a Demandante se acomodou com o desconto do valor 

mínimo realizado mensalmente em seu holerite), entendo que que não há 

como ser reconhecida qualquer falha de prestação de serviços por parte 

do Reclamado (artigo 14, § 3º, I, CDC), pois, a cobrança injustificadamente 

questionada nos autos está em harmonia com as disposições do contrato 

firmado entre as partes (artigo 422 do Código Civil), não havendo a menor 

possibilidade de ser atribuída qualquer ilicitude ou abusividade em 

detrimento da instituição financeira. A fim de corroborar toda explanação 

exarada no presente decisum, seguem abaixo, por analogia, algumas 

jurisprudências pátrias: “RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉU QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO. ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71007267495, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado 

em 22/02/2018).”. (Destaquei). “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E QUITAÇÃO DE 

DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – Sentença de improcedência – Contratação reconhecida – 

Alegação de quitação dos débitos de cartão de crédito - Pagamentos 

mensais que se referem apenas ao valor mínimo da fatura, a gerar saldo 

devedor com incidência de encargos para o mês seguinte – Relação de 

consumo caracterizada - Incidência do CDC que não desonera o 

consumidor do adimplemento das obrigações assumidas – Sistemática de 

contrato de cartão de crédito em que a opção de financiamento do valor 

excedente do valor mínimo é exigível mensalmente, passando a integrar o 

saldo devido – Ausência de quitação do débito – Cobrança mensal devida 

até liquidação final – Alegação de aplicação de juros abusivos não 

comprovada – Regularidade do proceder bancário - Dano moral não 

configurado - Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos 

termos do RITJSP, artigo 252 – Recurso desprovido, e majorados os 

honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11). (TJ-SP 

10011568620168260279 SP 1001156-86.2016.8.26.0279, Relator: José 

Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 26/02/2018, 15ª 

Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - 

ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - 

INOCORRÊNCIA - VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL - DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO 

DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (...) II- Não se 

pode falar que o autor tenha sido induzido a cometer erro substancial na 

contratação de cartão de crédito consignado quando os termos da 

pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita 

formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua 

declaração. III- Constatando-se que o desconto em folha de pagamento é 

referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, e decorre de 

autorização expressa concedida pelo próprio requerente no contrato 

celebrado entre as partes, não há que falar em inexistência do débito ou 

restituição em dobro, tendo em vista a ausência de prova da quitação da 

integralidade das faturas. (TJ-MG - AC: 10074130028686002 MG, Relator: 

João Cancio, Data de Julgamento: 21/03/2017, Câmaras Cíveis/18ª 

CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). Já no que se refere às pretensões da 

Reclamante em fazer incidir sobre o seu contrato a taxa média de juros 

mensal praticada pelo mercado para “empréstimos consignados”, bem 

como, o parcelamento de débitos previsto pela Resolução nº 4.597/2017 

do BACEN, entendo que as mesmas igualmente devem ser repelidas. 

Primeiramente, convém lembrar à Reclamante que o contrato aderido pela 

mesma está relacionado a um “cartão de crédito consignado”, ou seja, um 

serviço de natureza e características totalmente distintas de um contrato 

de “empréstimo consignado” ou de um cartão de crédito convencional, o 

que, por si só, compromete a almejada equiparação dos juros. Além disso, 

no que diz respeito ao almejado parcelamento de dívidas, entendo que a 

mesma não detém amparo, seja ele fático ou legal. O débito existente em 

nome da Reclamante é um fato incontroverso nos autos, pois, 

independentemente da quantidade de pagamentos que até então foram 

realizados, reitero que a consumidora se acomodou com o 

pagamento/desconto do valor mínimo de suas faturas, tanto é que a 

mesma não apresentou absolutamente nenhuma prova de que sua dívida 

fora amortizada integralmente. Convém ressaltar que, segundo preceitos 

registrados no artigo 4º da Resolução nº 4.547/2017 do BACEN, o 

parcelamento pretendido pela Demandante “não se aplica aos cartões de 

crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos 

contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em 

folha de pagamento.”. (Destaquei). Por derradeiro, inobstante o Reclamado 

tenha defendido a necessidade de ser reconhecida a má-fé da 

Reclamante, entendo que a referida tese não comporta acolhimento, pois, 

a consumidora apenas não se desincumbiu do ônus de apresentar provas 

mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido. Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar, bem como, a prejudicial de 

mérito arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, REVOGO a decisão 

interlocutória vinculada ao ID nº 24074898. 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, 06 de janeiro de 

2020. 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 
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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: 1013753-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE OLIVEIRA DUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1013753-57.2019.8.11.0002 Reclamante: Fernanda de Oliveira 

Duca Reclamada: Editora e Distribuidora Educacional S/A. SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 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. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição 

inicial ser aluna da instituição Ré, bem como, que desde o início do seu 

curso (Direito) em 2015, é beneficiária do FIES (Financiamento Estudantil). 

A Autora alegou que, ao tentar abrir um crediário, tomou conhecimento de 

que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida (R$ 2.335,00) 

vencida em 21/02/2019. No entanto, a Postulante relatou que a referida 

cobrança é indevida, bem como, que nada deve para a instituição, pois, 

realizou todos os aditamentos que se faziam necessários e ainda, se 

houvesse algum débito pendente, a sua matrícula não teria sido efetivada. 

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, a Reclamada sustentou 

meritoriamente que a situação vivenciada pela Reclamante não passou de 

um mero aborrecimento, razão pela qual, entende que inexistem danos 

morais a serem indenizados. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, a Reclamada postulou para que a ação fosse julgada 

improcedente. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 

24613475 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 ao acervo probatório 

protocolizado nos autos, tenho que o direito milita em favor das 

pretensões inaugurais. Da exegese das provas que instruíram a inicial, 

verifica-se que a Reclamante não só comprovou ter realizado o aditamento 

correspondente ao 1º semestre/2019 (relacionado à renovação do FIES), 

como também, que todas as mensalidades devidas à instituição de ensino 

Ré se encontram amortizadas, não havendo nenhuma pendência em 

aberto. A meu ver, não subsistem dúvidas acerca da falha na prestação 

dos serviços da Reclamada, pois, mesmo a mensalidade correspondente 

ao mês 02/2019 (no valor de R$ 2.335,00) tendo sido quitada por 

intermédio de recursos do FIES, ainda assim a instituição de ensino inseriu 

o nome da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito. Consoante 

se verifica na contestação protocolada nos autos, a Reclamada limitou-se 

a ventilar considerações genéricas, não se prestando nem mesmo em 

esclarecer quais motivos levaram à efetivação da inserção creditícia. 

Tratando-se 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), entendo que a 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para evitar que consumidores como a Reclamante viessem a 

ser prejudicados, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. Portanto, 

não tendo sido ventilada nenhuma consideração para justificar a anotação 

debatida nos presentes autos, tenho que o apontamento registrado em 

nome da Reclamante se revelou totalmente ilícito (artigo 186 do Código 

Civil), motivo pelo qual, a Reclamada deve ser compelida não só em 

promover o cancelamento da dívida (vencida em fevereiro/2019) em seus 

sistemas, como também, reparar os prejuízos imateriais suportados pela 

consumidora. No que concerne à reparação do dano, por se tratar, 

conforme alhures mencionado, de uma relação consumerista, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta da 

Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em muito, a esfera 

de um mero dissabor), uma vez que a Reclamante, mesmo estando 

adimplente perante a instituição de ensino, teve o seu nome negativado de 

forma irregular e abusiva perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - 

PAGAMENTO COMPROVADO - DÉBITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - Comprovada a 

inexistência de dívida em razão da regular quitação de todas as 

cobranças em data anterior à da negativação, trata-se de conduta ilícita 

(...). (TJ-MG - AC: 10081160018735001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de 

Julgamento: 18/09/2019, Data de Publicação: 27/09/2019).”. (Destaquei). 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 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 abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar a fundamentação supra, segue abaixo, por 

analogia, um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA 

ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS 

PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. 

DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 

OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. 

(...) 3. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve 

atentar para a dupla finalidade da indenização, a saber, compensatória e 

pedagógica. Deve, outrossim, orientar-se pelos postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Valor indenizatório arbitrado pelo 

julgador singular que merece manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, o fato da 

Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu 

nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 
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para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por 

danos morais à Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil). Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

24613475. 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, 06 de janeiro de 2020. 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005771-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAM TRANSPORTES LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT18087-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1005771-89.2019.8.11.0002 Reclamante: FAM Transportes 

Ltda. - ME Reclamada: Elizabeth Fontoura de Souza Santiago Eireli – ME 

(JB Distribuidora e Transportes) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Das preliminares: 

- Da impossibilidade da cobrança de títulos em sede de Juizado Especial 

Cível: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que a Reclamante é parte 

ilegítima para ingressar com a ação de cobrança de títulos sem fazer 

prova de que os créditos seriam provenientes de atividades de 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Desta feita, a empresa Ré 

pugnou para que o processo fosse extinto sem a resolução do mérito. 

Com a devida vênia às considerações supracitadas, tenho que as 

mesmas não reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, tendo em vista 

que a Reclamante é a legítima possuidora das cártulas de crédito 

(cheques) emitidas pela Reclamada, bem como, em não se tratando de 

uma demanda dotada de complexidade e ainda, considerando que a 

somatória dos títulos respeita o limite estabelecido pelo artigo 3º, I, da Lei 

nº 9.099/95, tenho que não subsiste nenhum obstáculo passível de 

comprometer a análise do feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da ilegitimidade ativa: Ainda como preliminar, a Reclamada 

sustentou que a empresa Reclamante não é optante do “simples”, bem 

como, não ostenta a condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, motivo pelo qual, pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa 

e, conseguintemente, pela extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Inobstante os argumentos ventilados pela Ré, tenho que os mesmos não 

comportam acolhimento, pois, não bastasse a consulta extraída junto ao 

site da Receita Federal (documento anexo à exordial) demonstrar que a 

empresa Postulante detém porte de microempresa, restou protocolizada 

junto à impugnação uma “Declaração de Enquadramento de ME” 

apresentada perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Ante o 

exposto, considerando que a Reclamante atende os preceitos do artigo 8º, 

§ 1º, II, da Lei nº 9.099/95, rejeito a segunda preliminar arguida. - Da 

ausência de descrição da causa debendi: Por fim, a Reclamada sustentou 

como matéria preliminar que a ação de cobrança fundada em cheque 

prescrito deve demonstrar a causa debendi, fato este que não teria sido 

levado em consideração pela Demandante. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada, mais uma vez, pugnou pela extinção dos autos 

sem o enfrentamento do mérito. Por entender que os argumentos 

supracitados estão intimamente concatenados ao mérito da lide, 

postergarei a análise da preliminar em debate. Do mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial ter recepcionado 03 cheques (emitidos pela 

empresa Ré) por meio de endosso, passando a ser credora da 

importância total/corrigida de R$ 9.660,82. A Autora relatou que, não 

obstante tivesse envidado todos os esforços para receber o crédito da 

Reclamada, não obteve sucesso, motivo pelo qual, ingressou com a 

“AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO”. 

Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou 

que as cártulas foram sustadas em decorrência de um desacordo 

comercial entre a mesma e a empresa “Formoso Distribuição Ltda.”, pois, 

esta não teria cumprido com a obrigação de entregar os produtos 

adquiridos. Com amparo nos sucintos argumentos supracitados, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Após promover a análise 

das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao 

acervo documental protocolado nos autos, tenho que o direito milita em 

favor da pretensão inaugural. Da exegese dos 03 (três) títulos de crédito 

apresentados pela Reclamante, em que pese os mesmos tenham perdido a 

sua força executiva (artigo 59 da Lei nº 7.357/85), o fato é que a presente 

demanda foi ajuizada dentro do prazo legal de 02 (dois) anos previsto pelo 

artigo 61 da Lei nº 7.357/85, razão pela qual, de forma diversa do que quis 

fazer prevalecer a Reclamada, entendo que não subsiste a necessidade 

de tecer qualquer consideração acerca da causa debendi, ou seja, da 

origem da dívida. In casu, restou devidamente comprovado que a 

Reclamada emitiu 03 (três) cheques, os quais, por sua vez, foram 

transmitidos mediante endosso para a empresa Reclamante. Consoante 

pode ser verificado nos carimbos registrados no verso das cártulas, 

embora tivessem sido apresentadas nas datas originalmente avençadas, 

as mesmas foram devolvidas pelas alíneas 11 e 12 (Cheques sem fundos 

– 1ª e 2ª apresentação, respectivamente), causando irrefutáveis prejuízos 

pecuniários à Reclamante. No tocante às considerações meritórias 

exaradas na contestação, tenho que as mesmas não detêm 

absolutamente nenhuma credibilidade. Isso porque, apesar de ter 

sustentado que os cheques haviam sido “sustados” (o que, em tese, 

deveria ensejar a devolução pela alínea 21), os documentos anexados à 

inicial demonstraram que os mesmos, na verdade, foram devolvidos por 

ausência de fundos. Ademais, apesar de ter tentado justificar que os 

cheques foram “sustados” em razão de um desacordo comercial com a 

empresa “Formoso Distribuição Ltda.”, ao que tudo indica a Reclamada não 

se atentou em analisar a “Nota Fiscal” colacionada aos autos, pois, se o 

tivesse feito, constataria não só a comprovação de que as mercadorias 

anteriormente adquiridas foram devidamente recebidas, como também, que 

o pagamento foi realizado mediante a emissão de 03 cheques. Portanto, 

não tendo a Reclamada se dignado em apresentar qualquer comprovante 

de pagamento dos títulos de crédito submetidos à apreciação deste juízo, 

entendo que a mesma, na qualidade de emitente das cártulas (e que, 

definitivamente, se locupletou de forma indevida às custas do 

inadimplemento dos cheques), deve ser responsabilizada em arcar com os 

pagamentos dos valores constantes nos cheques, nos termos do artigo 

15 da Lei nº 7.357/85, in verbis: “Art. 15. O emitente garante o pagamento, 

considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa 

garantia.”. (Destaquei). Visando corroborar toda a fundamentação 

exarada no presente decisum, segues transcritas, por analogia, algumas 

jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. 

AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CHEQUE. PRELIMINAR DE 

SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA 

AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO DE NATUREZA CAMBIÁRIA - 

DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - PROVA DO 

INADIMPLEMENTO DOS TÍTULOS SUFICIENTE PARA A DEMONSTRAÇÃO 

DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DE COBRANÇA - EMITENTE QUE 

POSSUI RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DAS CÁRTULAS. 

SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. Na ação de enriquecimento 

indevido o cheque sem eficácia executiva mantém suas características da 

autonomia, literalidade, cartularidade e inoponibilidade de exceções 
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pessoais ao terceiro de boa-fé. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1231513-0 - 

Jaguariaíva - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - - J. 17.11.2015).”. 

(Destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO - Origem da 

dívida demonstrada pelas provas carreadas aos autos - Quitação não 

comprovada - Não demonstrada a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora - Ônus da prova que cabia a 

ré nos termos do art. 333, II, do CPC Sentença de procedência mantida - 

RECURSO DESPROVIDO.VERBA HONORÁRIA - Aplicação do princípio da 

causalidade - Montante fixado com base no art. 20, § 3º, CPC Sentença 

mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 30288620078260080 SP 

0003028-86.2007.8.26.0080, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 

29/08/2012, 23ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA APENAS EM 

RELAÇÃO AO CORRÉU, NÃO EMITENTE DAS CÁRTULAS. DISCUSSÃO 

SOBRE A ORIGEM DO TÍTULO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO 

PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007928492, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em 19/09/2018).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - CHEQUE SUSTADO - IRRELEVÂNCIA DA 

CAUSA DEBENDI - REGULARIDADE DO TÍTULO - CRÉDITO DEVIDO - Em 

sede de ação cambial, tal como a de locupletamento Ilícito fundada em 

sustação de cheque, está dispensada qualquer indicação da causa 

debendi, ou seja, do negócio jurídico que deu causa à sua emissão, de 

sorte que, não comprovado o pagamento, há que ser reconhecido o direito 

do beneficiário ao crédito nele estampado. (TJ-MG - AC: 

10701130165809001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 12/02/2019).”. (Destaquei). No que se 

refere à irresignação da Reclamada com a atualização de valores 

apresentada pela empresa Reclamante, tenho que a mesma deve ser 

refutada. Tratando-se os cheques submetidos à apreciação deste juízo de 

títulos pós-datados, entendo que o marco inicial da correção monetária, 

bem como, da incidência dos juros legais de 1% (um por cento) mês é 

justamente a data avençada para apresentação, pois, esta representa a 

data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ). Nesse sentido, segue 

colacionada, por analogia, uma decisão proveniente do TJMG: “AÇÃO 

MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - PAGAMENTO - NOVAÇÃO - ÔNUS 

DO EMBARGANTE - CHEQUE PÓS-DATADO - JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. A ação monitória pode ser 

proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de 

quantia em dinheiro. Incumbe ao réu a prova do fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Tratando-se de cheque 

pós-datado deve haver incidência de correção monetária e juros de mora 

a partir da data ajustada para a apresentação do título. (TJ-MG - AC: 

10439160099024003 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

18/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, não tendo a Reclamada se desincumbido do seu ônus 

probatório (desrespeitando de forma patente os preceitos do artigo 373, II, 

do CPC/2015), entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão contemplar a procedência da pretensão inicial. Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao 

mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PROCEDENTE a ação e, conseguintemente, CONDENO a 

Reclamada ao pagamento da importância total de R$ 9.660,82 (nove mil 

seiscentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), a qual deverá ser 

corrigida pelo índice INPC, a partir da presente data, bem como, com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir 

da citação (artigo 405 do Código Civil). 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, 06 de janeiro de 

2020. 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 

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: 1011454-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CHAVIER DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1011454-10.2019.8.11.0002 Reclamante: Francisco Chavier de 

Barros Reclamada: Generali Brasil Seguros S/A. 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que, na data de 

08/09/2017, contratou junto à Reclamada um seguro para o seu automóvel, 

mediante o pagamento da importância de R$ 5.820,64, cuja vigência 

compreendia o período de 09/09/2017 a 08/09/2018. O Autor relatou que, 

ao lhe ser ofertado o seguro, o representante da Ré informou que, caso 

fosse necessária a troca de faróis, seria cobrada a importância de R$ 

175,00. O Postulante alegou que, após se envolver em um acidente com 

um motociclista, um dos faróis do seu carro foi quebrado, motivo pelo qual, 

acionou o seguro na data de 08/08/2018 (sinistro nº 8725841). O 

Demandante alegou que, posteriormente, também precisou substituir o 

outro farol, razão pela qual, solicitou uma nova peça na data de 

04/09/2018 (sinistro nº 8812844). O Reclamante relatou que, diante da 

demora para a chegada das peças, somente veio a realizar o pagamento 

das mesmas na data de 20/09/2018, no entanto, em vez de ser cobrado o 

valor de R$ 350,00 (conforme consta na apólice), lhe foi exigido o 

pagamento da importância de R$ 2.100,00. Por entender que os fatos 

acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e 

material, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede 

de contestação, a Reclamada esclareceu que todas as obrigações 

inerentes à seguradora foram efetivamente cumpridas. A Ré sustentou 

que, ao receber o aviso de sinistro, procedeu a regular análise das 

avarias do veículo e, com respaldo nas cláusulas contratuais, não só 

informou ao Reclamante acerca da necessidade de substituição dos faróis 

do bem, como também, sobre a cobrança de um valor diferenciado a título 

de franquia, haja vista o tipo de farol instalado no veículo (LED). A 

Demandada defendeu que o Reclamante possua conhecimento de todas 

as cláusulas contratuais, bem como, que a cobrança de uma franquia 

diferenciada para substituição de peças de LED se encontra prevista 

contratualmente, não havendo como imputar qualquer ilicitude à 

seguradora. Por entender que inexistem danos morais ou materiais a 

serem indenizados, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. 

Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 24161217 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 do Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental colacionado aos autos, tenho que o 

direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais. Inicialmente, 

tempestivo transcrever o que resta disposto no artigo 757 do Código Civil: 

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”. (Destaquei). 

Consoante se verifica na explanação inicial, o Reclamante se envolveu em 

um acidente com o seu automóvel, motivo pelo qual, revelou-se a 

necessidade de substituição dos dois faróis. Da exegese da “Apólice de 

Seguro” apresentada pelo Reclamante, verifica-se que a franquia 

correspondente à eventual substituição de cada farol/lanterna/retrovisor é 

representada pelo valor R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), no 
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entanto, os documentos colacionados à exordial demonstraram que o 

Segurado acabou promovendo o pagamento da expressiva importância de 

R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Com a devida vênia às considerações 

apresentadas pela Seguradora Ré, tenho que as mesmas não detêm 

nenhuma credibilidade, pois, encontram-se absolutamente desprovidas de 

suporte probatório. Apesar de a Reclamada ter justificado que a cobrança 

de um valor diferenciado (a título de franquia) ocorreu em razão dos faróis 

do veículo do Demandante serem de LED, bem como, que tal possibilidade 

se encontra prevista contratualmente e ainda, que o Segurado detinha 

conhecimento de tal disposição, tenho que tais argumentos não fugiram da 

esfera das meras alegações. Isso porque, conforme mencionado alhures, 

a Reclamada não apresentou nenhuma prova idônea para comprometer o 

alicerce da inicial, nem mesmo uma cópia da apólice do contrato de seguro 

firmado entre os litigantes. A meu ver, não restou minimamente 

demonstrado que o consumidor possuía conhecimento prévio de que a 

franquia correspondente a substituição dos faróis de LED seria 

diferenciada se comparada a um farol convencional. Outrossim, segundo 

consta das disposições da apólice apresentada pelo Demandante, 

especificamente no campo “SERVIÇOS CONTRATADOS”, verifica-se 

nitidamente que a franquia corresponde ao farol é representada, tão 

somente, pela importância de R$ 175,00 (obviamente por cada peça a ser 

eventualmente substituída), não havendo a menor distinção entre “comum” 

ou “LED” (caracterizando patente violação ao direito que todo consumidor 

tem à informação, conforme consta do artigo 6º, III, do Código do 

Consumidor). Destarte, tendo em vista que o Reclamante foi compelido a 

promover o pagamento da importância de R$ 2.100,00 (dois mil e cem 

reais) quando, na verdade, deveria arcar com somente R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), entendo ser evidente que a Seguradora Ré 

incorreu não só em uma falha na prestação dos seus serviços, como 

também, em flagrante prática de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), 

motivo pelo qual, a mesma deve ser civilmente responsabilizada (artigo 

927 do Código Civil). Contudo, de forma diversa da tese inicial, tenho que a 

restituição de valores (prejuízo material) deverá ocorrer de forma simples 

e não em dobro, pois, não se fazem concomitantemente presentes os 

requisitos da repetição do indébito (artigo 42, parágrafo único, do CDC). 

Embora o Reclamante tenha realmente promovido o pagamento de uma 

franquia superior à originalmente contratada, convém lembrar que a 

cobrança foi realizada regularmente por uma terceira (prestadora de 

serviços), de acordo com a autorização que lhe foi repassada pela 

Seguradora, não havendo de ser cogitada qualquer má-fé. Desta feita, 

tenho que assiste ao Reclamante o direito de perceber apenas a 

importância de R$ 1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais), já 

devidamente deduzido o valor da franquia devida à Demandada. Já no que 

se refere à pretensão do Postulante em ser indenizado a título de danos 

morais, tenho que a mesma não reivindica a guarida jurisdicional. Data 

máxima vênia à irresignação evidenciada pelo Demandante, entendo que a 

conduta da Reclamada (cobrança de um prêmio superior ao contratado) 

se caracterizou apenas como um simples inadimplemento contratual, o 

qual, apesar de certamente ter proporcionado desnecessários 

aborrecimentos, não chegou a desencadear qualquer situação 

excepcional que pudesse ter ocasionado alguma ofensa ao nome, à 

credibilidade, à honra ou à imagem do consumidor/Segurado. Visando 

fortalecer a sucinta fundamentação exarada no presente pronunciamento, 

segue colacionado, por analogia, um julgado proveniente do TJDF: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

SEGURO VEICULAR. CONTRATO APERFEIÇOADO. APÓLICE. ROUBO DO 

VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. 

INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE. 

REPETIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 

(...). Evidente a falha na prestação do serviço no contrato de seguro de 

veículos que não se aperfeiçoou por circunstâncias alheias à vontade do 

consumidor e que não lhe foram previamente informadas no momento da 

apresentação da proposta. Indevida a alteração do valor do prêmio do 

seguro, devendo a diferença cobrada a maior ser restituída ao autor. O 

artigo 42, parágrafo único, do CDC, e artigo 940, do Código Civil, quando 

preveem a repetição do indébito, exigem a comprovação de má-fé no 

momento da cobrança, o que não foi vislumbrado na hipótese dos autos. O 

mero descumprimento contratual não enseja dano moral, sendo incabível a 

condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, 

porquanto não violados quaisquer dos direitos da personalidade do autor. 

(TJ-DF 07261221020188070001 DF 0726122-10.2018.8.07.0001, Relator: 

ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/04/2019, 6ª Turma Cível).”. 

(Destaquei). Por derradeiro, considerando que a situação suportada pelo 

Reclamante não chegou a extrapolar a esfera de um dissabor ínsito ao 

convívio social, bem como, não tendo sido apresentada nenhuma prova de 

que foi violado algum direito inerente à personalidade do mesmo, reitero 

que não há de se falar em qualquer indenização a título de danos morais, 

sob pena de inegável banalização do nobre instituto. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, apenas para CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

de uma indenização por danos materiais ao Reclamante no valor de R$ 

1.750,00 (hum mil setecentos e cinquenta reais), a ser devidamente 

corrigido pelo índice INPC e ainda, com incidência de juros legais (simples) 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo 

prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a partir do pagamento do valor 

cobrado para a substituição dos faróis (20/09/2018), não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). 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, 10 de janeiro de 2020. 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--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016982-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CARMEM DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1016982-25.2019.8.11.0002 Reclamante: Lucia Carmem de 

Arruda Reclamada: Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial 

que, ao tentar obter crédito no comércio local, tomou conhecimento de que 

o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência 

do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 214,02 (vencida 

em 18/05/2019). A Postulante esclareceu ter efetuado uma compra junto à 

Ré (parcelada em 24 vezes), bem como, que o boleto com vencimento em 

18/05/2019 se encontra devidamente pago, motivo pelo qual, acredita que 

a inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada esclareceu que a Reclamante efetuou a compra de uma TV, 

bem como, que o valor total (R$ 2.623,63) foi parcelado em 24 vezes de 

R$ 264,88. A Ré destacou que, no tocante à parcela debatida nos autos, 

houve uma divergência do valor pago, pois, foi adimplido um valor inferior 

(R$ 261,31) ao pactuado. A Postulada relatou que, ao contatar o banco, 

foi informada que a inconsistência dos valores ensejou a devolução do 

montante à agência (vinculada à Caixa Econômica Federal) responsável 
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pelo recebimento, motivo pelo qual, não houve o devido repasse e, 

consequentemente, baixa da prestação. A Reclamada defendeu que não 

pode ser responsabilizada e ainda, que inexistem danos morais a serem 

indenizados, motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da demanda. 

Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 25952402 que, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, a MM. Juíza 

Togada DEFERIU os benefícios da gratuidade da justiça em favor da 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (incorrendo em flagrante desrespeito ao artigo 373, II, do 

CPC/2015). Da exegese dos documentos que instruíram a petição inicial, 

não tenho absolutamente nenhuma dúvida acerca da boa-fé da 

Reclamante, pois, a consumidora promoveu o pagamento da prestação 

devida à Reclamada alguns dias antes do seu vencimento original. 

Ademais, inobstante a irrefutável divergência entre o valor da prestação 

originalmente devida (R$ 264,88) e àquele que foi efetivamente pago (R$ 

261,31), entendo que tal fato restou devidamente justificado, pois, houve 

um desconto proporcional aos dias que antecederam o vencimento original 

da pendência. Com a devida vênia às considerações defensivas, entendo 

que as mesmas não detêm nenhum fundamento, pois, conforme pode ser 

visualizado nos comprovantes de pagamento anexados à impugnação, a 

Demandante tem o hábito de adimplir as prestações devidas à Ré antes do 

seu vencimento e ainda, em todas as ocasiões lhe foi concedido um 

desconto proporcional. A meu ver, ainda que tenha ocorrido uma 

inconsistência sistêmica (proveniente da mencionada diferença de 

valores) que, por sua vez, ensejou o estorno do pagamento à agência 

arrecadadora, tenho que a referida situação não pode ser imputada em 

detrimento da consumidora, pois, esta fez o que se espera de um devedor 

exemplar, ou seja, buscou realizar o pagamento antecipado de sua dívida. 

Ainda que a Reclamada tente se esquivar de suas responsabilidades, 

cumpre registrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes 

de uma relação consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

mesma assume todos os riscos do seu negócio. Portanto, tendo em vista 

que a Reclamante promoveu o oportuno pagamento do famigerado boleto 

vencido em 18/05/2019, entendo que a negativação registrada em 

detrimento da mesma se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código 

Civil), o que, por sua vez, ampara todas as pretensões que foram 

submetidas à apreciação deste juízo. 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 artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em muito, 

a esfera de um “mero dissabor”), uma vez que a Postulante, mesmo tendo 

sido diligente em promover o pagamento antecipado de sua dívida, ainda 

assim teve o nome inserido indevidamente perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada, por analogia, uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. 

INCIDÊNCIA DO CDC. A SICREDI UNIÃO RS e o ITAÚ UNIBANCO S/A (...). 

PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE. CADASTRAMENTO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Eventual inconsistência de dados 

em boleto bancário, que acarrete o estorno do pagamento pela instituição 

financeira e a restituição do valor pago ao agente arrecadador, constitui 

circunstância não oponível ao consumidor, em face dos princípios da 

confiança e da boa fé. Incidência do art. 7º, CDC. Instituição financeira e 

agente arrecadador que integram a mesma cadeia de fornecedores, os 

quais possuem o dever de prestação de serviços eficiente. Validade do 

pagamento reconhecida, com a consequente restituição à demandante 

dos valores pagos a título de encargos moratórios e a condenação das 

rés ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude do indevido 

apontamento do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito. 

RECURSO DE SICREDI UNIÃO RS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE 

AUTORA PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70080847767 RS, Relator: Jorge Alberto 

Vescia Corssac, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta 

Câmara Cível).”. (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 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). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, considerando o fato da Reclamante não possuir nenhuma 

anotação adicional e ainda, a fim de evitar o seu locupletamento indevido, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nos 

autos (prestação vencida em 18/05/2019), bem como, para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito 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, a serem contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil), haja vista a incontroversa relação contratual existente entre as 

partes. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

25952402. 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, 10 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011482-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELINO BATISTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1011482-75.2019.8.11.0002 Reclamante: Fidelino Batista 

Pinto Reclamada: OMNI Financeira S/A. (OMNI S/A. – Crédito, 

Financiamento e Investimento) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Não obstante a 

Reclamada, em sessão de conciliação, tenha postulado pela designação 

de uma audiência de instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar 

que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os 

documentos colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar 

este juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade de 

ser produzida qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta 

fundamentação acima mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir 

sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamada e, consequentemente, nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento 

e decido. Da preliminar: - Da causa de maior complexidade: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou a necessidade de ser realizada 

uma prova de cunho pericial (exame comparativo de assinaturas). No 

entanto, por entender que a complexidade da referida prova não está em 

harmonia com os princípios do Juizado Especial, a Reclamada pugnou para 

que o processo fosse extinto por inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo. Com a devida vênia aos sucintos argumentos apresentados 

pela instituição financeira, tenho os mesmos não comportam acolhimento, 

pois, consoante mencionado alhures, os documentos protocolizados nos 

autos já se prestam em auxiliar este juízo na formação do convencimento. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante 

esclareceu na petição inicial que teve o nome negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 45,30. No entanto, o Autor informou que 

não possui débito algum com a Reclamada, bem como, que não foi 

notificado acerca do apontamento e ainda, que independentemente do que 

ocasionou a sua negativação, de sua parte não houve nenhuma atitude 

que justificasse a cobrança do referido valor. Por entender que foi 

negativado indevidamente, o Reclamante ingressou com a presente lide 

almejando não só a declaração de inexistência de relação jurídica, como 

também, a condenação da Reclamada ao pagamento de uma indenização 

a título de danos morais. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou a regularidade do vínculo entre as partes 

(decorrente da contratação do serviço de cartão de crédito), bem como, 

que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas 

exerceu o seu direito de credora, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Embora o Reclamante tenha ventilado argumentos no intuito de induzir este 

juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo contratual entre as partes, 

entendo que os esclarecimentos e, principalmente, as provas 

apresentadas pela instituição financeira retiraram completamente a 

credibilidade da petição inicial. Primeiramente, no que se refere à relação 

jurídica estabelecida entre os litigantes, tenho que a mesma restou 

devidamente comprovada, pois, a Reclamada foi diligente em apresentar a 

este juízo a cópia de esclarecedores documentos, dentre eles: 

instrumento contratual (assinado); documento de identificação pessoal 

(CNH); faturas de cobrança e um histórico de apontamentos restritivos. In 

casu, os documentos apresentados pela Reclamada demonstraram que o 

vínculo outrora firmado entre as partes detém uma peculiaridade, qual 

seja, foi firmado por meio de uma plataforma digital, tanto é que a 

assinatura exarada no instrumento contratual foi vinculada de forma 

eletrônica e ainda, restou devidamente confirmada por intermédio de uma 

senha pessoal e código “token”. Ademais, verifica-se que os dados 

cadastrais registrados no referido contrato estão em conformidade com 

os documentos que instruíram a inicial e como se não bastasse, tudo se 

encontra fortalecido pela apresentação da mesma CNH que foi 

protocolada pelo Demandante no ID nº 23177266. Não se pode olvidar que 

a Reclamada se dignou inclusive em apresentar faturas de cobrança, as 

quais, por sua vez, demonstraram que foi realizado o pagamento da 

pendência vencida em fevereiro/2019, o que, definitivamente, não condiz 

com o comportamento de um fraudador. A meu ver, as provas acima 

mencionadas extirpam qualquer dúvida acerca da regularidade do vínculo 

outrora firmado entre as partes, não havendo de ser cogitado qualquer 

desconhecimento por parte do consumidor. Já no que diz respeito à 

origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo que a mesma foi 

igualmente esclarecida. Conforme pode ser facilmente visualizado nas 

faturas que se encontram anexas à defesa, o Reclamante quedou-se 

silente em promover o pagamento das pendências vencidas a partir de 

março/2019, razão pela qual, tenho que restou justificada a inserção de 

seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante à alegação 

do Reclamante de que não teria sido notificado sobre a pendência que 

culminou na sua inserção creditícia, consigno que não há como atribuir 

qualquer responsabilidade à Reclamada, pois, segundo disposição contida 

na Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição.”. Com o protocolo da contestação, entendo que cabia ao Autor 

rechaçar de forma específica todos os argumentos e documentos 

apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. 

Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, tenho que foram 

ventiladas não só considerações genéricas, como também, totalmente 

inócuas para comprometer a credibilidade da tese defensiva, pois, apesar 

de ter sustentado a necessidade de ser realizada uma “prova pericial”, o 

Reclamante não apontou nenhum vestígio de fraude na assinatura lançada 

no contrato, tampouco se atentou ao fato de que a mesma restou exarada 

por intermédio de uma plataforma digital e ainda, foi confirmada por um 

“token”. Igualmente, consigna-se que o Autor não refutou minimamente o 

documento de identificação pessoal encaminhado à Reclamada (CNH) ou 

ainda, o fato de ter sido efetuado o pagamento de uma das faturas 

provenientes do serviço de cartão de crédito. In casu, restando 

incontroverso o vínculo outrora estabelecido entre as partes, bem como, 

devidamente comprovada a origem da dívida debatida nos autos e ainda, 

não tendo sido apresentado pelo Reclamante qualquer comprovante 

indicando a amortização de suas pendências, entendo que a anotação 

creditícia questionada pelo consumidor refletiu apenas o exercício regular 

do direito de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como imputar 

à instituição financeira a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do 

Código Civil). A fim de corroborar toda a fundamentação acima 

mencionada, segue transcrito, por analogia, um julgado oriundo do TJSP: 

“CARTÃO DE CRÉDITO. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Ação 

declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por 

danos morais. Origem da dívida devidamente comprovada. Negativação 

que corresponde ao exercício regular de direito do credor. Ação 

improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. 

(TJ-SP - AC: 10319374420198260002 SP 1031937-44.2019.8.26.0002, 

Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 12/12/2019, 11ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019).”. (Destaquei). 

Portanto, considerando que o Reclamante não obteve sucesso em 

apresentar provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito 

perseguido (em flagrante desrespeito ao artigo 373, I, do CPC/2015), tenho 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão rechaçar os 

pedidos iniciais, sejam eles de cunho declaratório ou indenizatório. - Da 

litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos autos, bem 

como, considerando o acervo probatório apresentado pela Reclamada e 

ainda, os genéricos argumentos ventilados em sede de impugnação (os 

quais indicam que a defesa e os documentos apresentados pela 

financeira não foram devidamente analisados pelo Autor), entendo ser 

evidente que a presente demanda foi ajuizada com a maliciosa finalidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 359 de 470



de induzir este juízo ao erro para, conseguintemente, proporcionar ao 

Reclamante uma vantagem indevida (artigo 80, III, do CPC/2015). Oportuno 

transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A postura adotada pelo Postulante 

não só demonstrou uma atitude de deslealdade processual, como também, 

que a sua manifestação inaugural se encontra maculada pelo manto da 

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 efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se a Reclamada não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (instrumento contratual, documento de 

identificação pessoal e fatura com registro de pagamento), poderia ser 

eventualmente condenada em danos morais, causando um locupletamento 

ilícito em favor do Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, 

o Código de Defesa do Consumidor não pode ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida, e no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo 

pagamento. Ademais, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno 

que a gratuidade não afasta a condenação proveniente da litigância de 

má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). 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, 10 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017274-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1017274-10.2019.8.11.0002 Reclamante: Meiriane Aparecida 

da Silva Reclamado: Banco Santander (Brasil) S/A. SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo 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 (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Do mérito: A Reclamante alegou na petição inicial 

que, ao tentar realizar uma compra no comércio local, 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$ 448,98. No entanto, a Autora informou que não possui débito 

algum com a instituição financeira, motivo pelo qual, acredita que tanto a 

cobrança quanto a inserção creditícia são indevidas. Por entender que os 

fatos supracitados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, o Reclamado sustentou a regularidade do vínculo entre as 

partes (haja vista que a Autora é titular de um cartão de crédito), bem 

como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de cobrança, não havendo de se falar em 

prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais indenizáveis. 

Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, convém alvitrar à Postulante que, não 

obstante se trate de um direito básico inerente a pessoa do consumidor 

(artigo 6º, VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova não pode ser 

interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de 

fornecer a este juízo provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do 

direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015), motivo pelo qual, INDEFIRO 

o pedido de inversão formulado na inicial. Nesse sentido, segue abaixo, 

por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação cível. 

Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão do 

ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A 

benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser 

utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de 

trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha 

condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de 

existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório anexado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Da exegese da narrativa inicial, verifica-se que a 

Reclamante não chegou a negar expressamente a existência de vínculo 

com o Reclamado, limitando-se a sustentar apenas o desconhecimento do 

débito que lhe está sendo direcionado. Ademais, apesar de ter alegado 

que, por diversas vezes, entrou em contato com o Demandado para fins 

de solucionar o equívoco administrativamente, registra-se que a Postulante 

não apresentou a este juízo absolutamente nenhum protocolo de 

atendimento, o que, a meu ver, apenas enfraquece a tese inicial. In casu, 

muito embora a instituição Ré não tenha apresentado a cópia do 

instrumento contratual correspondente à contratação do serviço de cartão 

de crédito, o fato é que foram apresentadas faturas de cobrança 

comprovando não só que o serviço foi devidamente utilizado, como 

também, que em um determinado mês foi realizado um ínfimo pagamento 

por parte da consumidora. Inobstante os documentos acima mencionados 

possam ser considerados como sendo provas unilaterais, tenho que os 

mesmos, excepcionalmente, não merecem ser desprezados. Não 

bastasse o fato do mencionado serviço de cartão de crédito ter sido 

devidamente usufruído, consigna-se que o endereço registrado nas 

faturas de cobrança trata-se exatamente da mesma localidade indicada 

pela Reclamante no preâmbulo da exordial, sendo este um irrefutável 

indício acerca da regularidade do vínculo negocial. Outrossim, segundo 

informações extraídas de uma das faturas, na data de 20/05/2019 foi 

registrado o pagamento do módico montante de R$ 10,01 (dez reais e um 

centavo) mediante débito automático (obviamente em conta corrente), o 

que, definitivamente, não condiz com o perfil de contratação de qualquer 

fraudador. Desta forma, reitero que, independentemente de não ter sido 

apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual, as faturas que se 

encontram anexas à defesa se revelaram documentos aptos o suficiente 

para atestar a regularidade da contratação do serviço de cartão de crédito 

pela pessoa da Reclamante. Já no que diz respeito à origem da dívida 

questionada pelo Demandante, entendo que a mesma foi igualmente 

esclarecida. Conforme pode ser facilmente visualizado nas faturas 

anexas à defesa, a Autora deixou de honrar a integralidade dos 

pagamentos que se faziam necessários a partir da fatura correspondente 

ao mês 05/2019, razão pela qual, tenho que restou devidamente justificada 
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a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Com a 

apresentação da contestação, entendo que cabia à Reclamante ter 

refutado pontualmente todas as considerações e provas apresentadas 

pela instituição financeira, ônus este do qual não se desincumbiu. Data 

máxima vênia à impugnação protocolada nos presentes autos, tenho que a 

Reclamante promoveu uma drástica alteração de sua narrativa, pois, 

aproveitando-se do fato de não ter sido apresentada a cópia de nenhum 

instrumento contratual, passou a ser questionado o próprio vínculo jurídico 

existente entre as partes (em vez de se limitar ao desconhecimento do 

débito). Logo, tendo em vista a flagrante tentativa da Postulante de induzir 

este juízo ao erro, entendo que os argumentos registrados na impugnação 

não detêm nenhuma credibilidade. A meu ver, no intuito de comprometer a 

credibilidade da tese defensiva, bem como, dos documentos apresentados 

pelo Reclamado, a Reclamante poderia muito bem ter esclarecido com qual 

instituição financeira mantém vínculo, bem como, no caso de ser 

correntista do Banco Santander S/A., ter apresentado a cópia do extrato 

de sua conta corrente (a fim de confrontar a informação acerca do 

pagamento das referidas faturas) ou ainda, o competente comprovante de 

pagamento de suas faturas. Diante dos irrefutáveis indícios acerca da 

regularidade do vínculo estabelecido entre as partes, bem como, não 

tendo sido apresentado pela Reclamante qualquer prova indicando a 

amortização do débito que lhe está sendo exigido, entendo que a anotação 

creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credor do Reclamado, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como imputar à 

financeira a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim 

de corroborar toda a fundamentação exarada no presente decisum, segue 

abaixo colacionada, por analogia, uma jurisprudência do TJBA: “DIREITO 

DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. 

DEMONSTRATIVOS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E 

PAGAMENTO DAS FATURAS POR DÉBITO EM CONTA. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO AUTOR. RELAÇÃO CONTRATUAL 

DEMONSTRADA. INCLUSÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. Na hipótese, o 

apelado apresentou diversas faturas de utilização do cartão de crédito, 

com compras à vista e parceladas, e com pagamento com débito em 

conta. O apelante limitou-se à impugnação genérica por produção 

unilateral, não apresentando, por exemplo extrato de sua conta bancária 

para refutar a prova de pagamento das faturas. 3. Desse modo, 

demonstrada a utilização do cartão de crédito, e consequentemente do 

débito motivador da negativação, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança. 4. Recurso não provido. Sentença Mantida. (TJ-BA - 

APL: 05304107320178050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018).”. (Destaquei). 

Portanto, considerando que o Reclamado logrou êxito em comprovar a 

existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado 

pela Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões exaradas na petição inicial. - Da litigância de 

má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos autos, bem como, 

considerando o acervo probatório apresentado pelo Reclamado, tenho que 

a parte Autora, intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a 

instituição financeira ré e ainda, de que subsistiam débitos inadimplidos), 

distorceu a realidade fática no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro 

para, consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no que resta disposto pelo artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. 

Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do 

FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A explanação 

apresentada pela Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inaugural, bem como, a 

impugnação anexada aos autos como sendo a materialização de sua 

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 efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (faturas com a informação de que foi realizado 

um pagamento mediante débito automático), possivelmente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor 

da parte Autora, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza 

o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigido até a época do seu efetivo 

pagamento. Ademais, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno 

que a gratuidade não afasta a condenação proveniente da litigância de 

má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). 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, 13 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do(a) Juiz(a) Leigo(a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016327-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANICLEITON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016327-53.2019.8.11.0002 Reclamante: Janicleiton Alves de 

Oliveira Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Após compulsar 

os autos, verifico inicialmente a necessidade de tecer algumas 

considerações acerca da ausência injustificada do Reclamante em 

audiência conciliatória. Sabe-se que a informatização do processo judicial 

veio como meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da 

tramitação processual, esperança de um processo viável, célere e 

econômico. Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode 

ocorrer a qualquer hora, estando disponível para consultar os 

andamentos/movimentos, bem como, visualizar petições anexadas por 

quaisquer patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os 

processos judiciais eletrônicos com assinatura digital. Na presente lide, 

alguns dias antes da realização da audiência de conciliação, o Reclamado 

anexou a sua defesa aos autos, juntamente com alguns documentos 

aptos a comprovar o vínculo existente com o Demandante, dentre eles: 

instrumento contratual, documento de identificação pessoal e ainda, 

faturas de cobrança. A meu ver, tudo indica que, após tomar 

conhecimento prévio das provas apresentadas pelo Reclamado, o 

Reclamante deixou de comparecer à sessão de conciliação de forma 
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voluntária e o pior, até a presente data, não apresentou nenhum 

argumento para tentar justificar a sua ausência. Embora a patrona do 

Postulante tenha se dignado a comparecer na solenidade de conciliação 

realizada em 29/11/2019, chegando inclusive a postular pela abertura do 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar alguma justificativa acerca da 

ausência de seu cliente, entendo que tal providência independe de 

qualquer pronunciamento deste juízo, afinal, o maior interessado em 

comprovar que a ausência foi motivada por um fundamento legítimo é 

justamente o próprio Reclamante. Nota-se neste Juizado um elevado 

número de processos, cuja parte autora deixa de comparecer à audiência 

de conciliação, “abandonando o processo”, após a juntada da 

Contestação (anexada antes da audiência de conciliação e com contrato 

assinado), fazendo emergir o seu desrespeito não só com o Poder 

Judiciário, como também, com a parte que foi citada para litigar em juízo. A 

princípio, a ausência do Demandante na audiência de conciliação implicaria 

na extinção do feito sem a resolução do mérito, no entanto, em respeito 

aos atos processuais já praticados, bem como, considerando que os 

presentes autos já se encontram maduros para a apreciação do mérito e 

ainda, a fim de evitar a insegurança proveniente da possibilidade de ser 

ajuizada uma nova ação debatendo exatamente os mesmos fatos 

(gerando novas despesas para o Poder Judiciário e para a parte que se 

encontra no polo passivo), deixo de extinguir a ação pela contumácia e, 

consequentemente, passo ao julgamento do mérito da demanda. Das 

preliminares: - Do indeferimento da inicial: Preliminarmente, o Reclamado 

sustentou que, pelos documentos anexados aos autos, não há prova 

segura acerca da quantidade de restrições comerciais existentes em 

nome do Reclamante. Desta forma, por entender que a petição inicial não 

foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, o 

Reclamado postulou pelo indeferimento da manifestação e, 

conseguintemente, para que o feito fosse extinto sem a resolução do 

mérito. Em que pesem os argumentos apresentados pelo Reclamado, 

tenho que os mesmos não comportam acolhimento. A meu ver, os 

requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram 

satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum defeito ou 

irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da lide. Além 

disso, não se fazem presentes nenhuma das hipóteses passíveis de 

ensejar o indeferimento da inicial (artigo 330 do CPC/2015). Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da falta do interesse de agir e da 

ausência da pretensão resistida: Ainda como matéria preliminar, o 

Reclamado sustentou que o Reclamante não comprovou nos autos que a 

sua pretensão chegou a ser resistida pela financeira, condição esta que 

entende ser essencial para formação da lide. Desta forma, por entender 

que a parte Autora não possui interesse de agir, o Reclamado postulou 

para que o processo fosse extinto sem julgamento do mérito. Não obstante 

às considerações acima mencionadas, entendo que as mesmas devem 

ser igualmente repelidas. A meu ver, haverá o interesse processual de 

agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a análise do 

direito do interessado, independentemente de qual venha a ser o 

pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, ainda 

que o Reclamado não tenha sido provocado na esfera administrativa (até 

mesmo porque não se trata de um pré-requisito para o ajuizamento de 

qualquer demanda), o fato de o Reclamante ter sustentado que foi 

negativado indevidamente faz emergir não só o interesse, como também, a 

sua legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do 

CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Da prejudicial de 

mérito: - Da prescrição: Inobstante a instituição financeira Ré tenha 

sustentado como prejudicial de mérito que a pretensão indenizatória do 

Reclamante se encontra prescrita, tenho que tais argumentos devem ser 

refutados. Conforme pode ser visualizado no comprovante de restrição 

anexado à exordial, não há nenhuma informação acerca da data em que o 

apontamento foi efetivado, mas, tão somente, a data correspondente ao 

vencimento da pendência supostamente inadimplida pelo Reclamante. 

Ademais, verifica-se que, dentre os documentos protocolados com a 

contestação, o “Histórico do Serasa” apresentado pelo Reclamado 

igualmente não se prestou em esclarecer ao juízo qual a data exata em 

que a inserção foi realizada. Com amparo nos fundamentos supracitados, 

presumo que o Reclamante somente tomou conhecimento do apontamento 

restritivo no ano de 2019, ou seja, próximo à data em que a presente 

demanda foi distribuída, motivo pelo qual, tenho que não houve nenhum 

desrespeito ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, V, 

do Código Civil. Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida pelo 

Reclamado. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que foi 

negativado a pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 358,38. No entanto, o 

Autor informou que não possui débito algum com o Réu, bem como, que 

não foi notificado acerca da pendência e ainda, que independentemente 

do que ocasionou a sua negativação, de sua parte não houve nenhuma 

atitude que justificasse a mencionada cobrança. Por entender que foi 

negativado indevidamente e que tal fato lhe proporcionou prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a presente demanda almejando 

não só a declaração de inexistência de relação jurídica, como também, a 

condenação da instituição financeira ao pagamento de uma verba 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado 

sustentou a regularidade do vínculo entre as partes (decorrente da 

contratação do serviço de cartão de crédito), bem como, que em 

decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu 

o seu direito de cobrança, motivo pelo qual, entende que não há de se 

falar em prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, o Reclamado 

postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora o Reclamante tenha ventilado argumentos 

no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo 

entre as partes, entendo que as considerações e, principalmente, as 

provas apresentadas pela instituição financeira retiraram completamente o 

alicerce da petição inicial. Primeiramente, no que se refere à relação 

jurídica estabelecida entre os litigantes, tenho que a mesma restou 

devidamente comprovada, pois, o Reclamado foi diligente em apresentar a 

este juízo a cópia de esclarecedores documentos, dentre eles: “Proposta 

de Adesão” (assinada), bem como, “Proposta de Adesão ao Seguro” 

(assinada) e ainda, a “Cédula de Identidade” pertencente ao consumidor. 

Já no que diz respeito à origem da dívida debatida nos presentes autos, 

entendo que a mesma foi igualmente esclarecida. Conforme pode ser 

facilmente visualizado nas faturas que se encontram anexas à defesa, 

inobstante tivesse utilizado o serviço de cartão de crédito para fins de 

realizar uma compra de forma parcelada, o Reclamante deixou de honrar 

os pagamentos que se faziam necessários a partir da fatura 

correspondente ao mês de março/2016, razão pela qual, tenho que restou 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No tocante à alegação do Reclamante de que não teria sido 

notificado nos termos do diploma consumerista, consigno que não há 

como atribuir qualquer responsabilidade ao Reclamado, pois, segundo 

disposição contida na Súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição.”. In casu, restando incontroverso o vínculo outrora 

estabelecido entre as partes, bem como, devidamente comprovada a 

origem da dívida debatida nos autos e ainda, não tendo sido apresentado 

pelo Reclamante qualquer comprovante indicando a devida 

contraprestação pelo serviço contratado/usufruído, entendo que a 

anotação creditícia questionada pelo consumidor refletiu apenas o 

exercício regular do direito de credor do Reclamado, não havendo de se 

falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), 

tampouco como imputar à instituição financeira a prática de qualquer ato 

ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a 

fundamentação acima mencionada, segue transcrito, por analogia, um 

julgado proveniente do TJSP: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação 

de danos morais. Sentença de procedência. Verba indenizatória fixada em 

R$ 10.000,00. Recursos de ambas as partes. Anotação de dados em 

cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma desconhecer o contrato 

que motivou a negativação de seu nome. Réu que logrou demonstrar 

satisfatoriamente o vínculo contratual e a origem do débito. Cartão de 

crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano moral inocorrente. Ação 

improcedente. Sentença reformada. Recurso da instituição financeira 

provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP -  APL : 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamado se desincumbiu 

satisfatoriamente do ônus probatório previsto pelo artigo 373, II, do 

CPC/2015, tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão rechaçar as pretensões inaugurais. - Da litigância de má-fé: Da 
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exegese de tudo o que foi debatido nos autos, bem como, considerando o 

acervo probatório apresentado pelo Reclamado e ainda, o fato de o 

Reclamante voluntariamente ter deixado de comparecer à sessão 

conciliatória após ter tomado conhecimento prévio dos documentos 

apresentados pela instituição financeira, entendo ser evidente que a 

presente demanda foi ajuizada com a maliciosa finalidade de proporcionar 

vantagem indevida (artigo 80, III, do CPC/2015). Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A postura adotada pelo Postulante não só 

demonstrou uma atitude de deslealdade processual, como também, que a 

manifestação inaugural se encontra maculada pelo manto da 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 efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se o Reclamado não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (instrumentos contratuais, documento de 

identificação pessoal e faturas), possivelmente encorajaria a parte Autora 

a comparecer em audiência, bem como, poderia ser eventualmente 

condenado em danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor 

do Reclamante, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de 

Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares, bem 

como, a prejudicial de mérito arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, 

CONDENO o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a 

época do seu efetivo pagamento. Ademais, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015), no entanto, consigno que a gratuidade não afasta a 

condenação proveniente da litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). 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, 13 de janeiro de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016813-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA NOGUEIRA DE CARVALHO RIQUELME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016813-38.2019.8.11.0002 Reclamante: Rosangela Cristina 

Nogueira de Carvalho Riquelme Reclamado: Banco Daycoval S/A. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Das preliminares: - Da 

impugnação ao pedido de justiça gratuita: Preliminarmente, o Reclamado 

sustentou que a parte Autora não apresentou nenhuma prova acerca da 

alegada falta de condições financeiras, motivo pelo qual, postulou para 

que a mesma fosse intimada a comprovar a sua condição 

socioeconômica, sob pena das cominações legais. Não obstante as 

considerações apresentadas pelo Reclamado, entendo que as mesmas 

não reivindicam a guarida deste juízo, pois, segundo previsão contida no 

artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. 

(Destaquei). Outrossim, entendo que, se o Reclamado defende a 

necessidade de rejeição do pedido de assistência judiciária formulado pela 

Reclamante, cabia à própria instituição financeira ter apresentado a este 

juízo alguma prova passível de afastar o entendimento acerca da condição 

de miserabilidade jurídica da parte Autora, o que, definitivamente, não 

obteve sucesso em fazer. Como se não bastasse, consigno que, 

independentemente do deferimento do pedido de assistência judiciária, 

dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: “O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas.”. (Destaquei). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da necessidade da realização de prova pericial e consequente 

incompetência do Juizado Especial: Ainda como matéria preliminar, o 

Reclamado ventilou algumas considerações acerca da necessidade de 

ser realizada uma perícia contábil. No entanto, por entender que a 

complexidade da mencionada prova contraria os princípios que regem o 

Juizado Especial, o Reclamado postulou para que o processo fosse 

extinto por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Com a devida 

vênia aos argumentos apresentados pelo Reclamado, tenho que os 

mesmos devem ser igualmente refutados. A meu ver, os documentos 

protocolados nos autos se revelam suficientes para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade de ser 

produzida qualquer prova adicional (seja ela testemunhal, documental ou 

pericial). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Da prejudicial de 

mérito: - Da decadência: Antes de tecer considerações acerca do mérito 

de sua defesa, o Reclamado sustentou que os descontos mensais vêm 

sendo efetuados desde 15/06/2015, não havendo como a Reclamante 

alegar desconhecimento do negócio jurídico. Destarte, por entender que a 

pretensão autoral foi atingida pela decadência, o Reclamado postulou para 

que a demanda fosse extinta com a resolução do seu mérito. Inobstante a 

tese de decadência ventilada pelo Reclamado, entendo que a mesma não 

comporta acolhimento, pois, a relação jurídica firmada entre as partes 

caracteriza-se como sendo de trato sucessivo, ou seja, renova-se a cada 

mês em que os descontos são realizados na folha de pagamento/benefício 

previdenciário da Reclamante. Nesse sentido, segue transcrita, por 

analogia, uma decisão contemplada pelo TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇAS DE DIFERENÇAS E 

REAJUSTAMENTO DE VALORES - COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - 

PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 291 DO 

STJ - SENTENÇA ANULADA - FEITO DEVOLVIDO À INSTÂNCIA DE PISO 

PARA REGULAR ANDAMENTO. A relação de trato sucessivo renova-se 

de tempo em tempo (mês a mês, ano a ano, etc.), anotando prescrição tão 

somente das parcelas anteriores ao quinquênio. 2. Demonstrando a 

existência de relação contratual de trato sucessivo, recebendo mês a mês 

os valores, conquanto que supostamente em desacordo, caracterizada 

esta a questão de trato sucessivo, atingindo somente as parcelas 

vencidas antes da propositura da demanda (prescrição quinquenal) e 

renascendo o direito a cada violação desde suposto direito pretendido, 

questão de mérito substancial da demanda posta sob apreciação do órgão 

jurisdicional, a ser apreciada pelo magistrado de piso. (...). (Apelação 

163196/2016, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito 

Privado do TJMT, Julgado em 01/02/2017).”. (Destaquei). Ante o exposto, 

rejeito a prejudicial de decadência arguida pelo Reclamado. Do mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial ser pensionista, bem como, que 

no início de 2017, por estar enfrentando dificuldades financeiras, resolveu 

firmar um contrato de empréstimo consignado junto ao Reclamado, cujos 

descontos haveriam de ser realizados diretamente em seu 

“contracheque”. A Autora alegou que, ao buscar informações sobre o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 363 de 470



número de parcelas que faltavam para a quitação do seu empréstimo, foi 

surpreendida com a informação de que não se tratava de um consignado 

tradicional (com quantidade fixa de parcelas), mas sim, de um cartão de 

crédito consignado, bem como, que desde o início do contrato vem sendo 

pago apenas o valor mínimo da fatura do cartão e ainda, que para quitação 

do empréstimo, teria de ser desembolsada uma importância superior ao 

valor original do empréstimo. A Postulante relatou que, apesar de ter 

recebido o cartão, jamais desbloqueou ou utilizou o referido plástico A 

Autora informou ainda que o mencionado contrato foi criado com a 

finalidade de enganar os clientes e que, embora tivesse tentado obter uma 

cópia do instrumento contratual, não obteve sucesso. Por entender que os 

fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado esclareceu que o 

contrato firmado entre as partes é claro ao indicar que a contratação foi 

realizada na modalidade “cartão de crédito consignado” e não “empréstimo 

consignado”. O Réu sustentou que a Reclamante foi cientificada acerca da 

necessidade de reservar uma margem consignável, bem como, que a 

mesma declarou ter ciência de que mensalmente seria consignado em sua 

remuneração o pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão e, 

caso desejasse, deveria se utilizar da fatura para pagamento integral do 

débito. O Réu teceu algumas considerações acerca da taxa de juros 

praticadas nos contratos de cartão de crédito consignado, bem como, 

relatou que, quando da contratação, a Postulante realizou, na data de 

15/04/2015, um pré-saque no valor de R$ 4.950,00 e ainda, que o referido 

montante foi creditado na conta indicada pela consumidora. O Postulado 

destacou a possibilidade de liquidação do débito por meio dos descontos 

mínimos (desde que a consumidora não efetue nenhum saque adicional ou 

realiza compras), bem como, defendeu a impossibilidade de restituição dos 

valores e ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis. Com amparo 

nos referidos argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da 

lide. Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 25854820 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 ao acervo probatório protocolizado nos autos, tenho 

que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Da exegese 

do instrumento contratual (“Termo de Adesão as Condições Gerais de 

Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco 

Daycoval”) apresentado pelo Reclamado, verifica-se que, no momento da 

contratação, a Reclamante detinha pleno conhecimento de que estava 

aderindo ao serviço denominado “Cartão de Crédito Consignado”, bem 

como, que seria reservada uma margem consignável de 15% (quinze por 

cento) para possibilitar o desconto mínimo das faturas em seu benefício 

previdenciário/folha de pagamento e ainda, que o restante da fatura (ou 

seja, a integralidade da dívida) poderia ser liquidada até o vencimento da 

mesma. A fim de corroborar as referidas considerações, seguem 

transcritos alguns trechos do instrumento protocolado nos autos pela 

instituição financeira: “2. Autorização para Reserva de Margem 

Consignável: Autorizo o Banco Daycoval S/A., neste ato, de forma 

irrevogável e irretratável, a constituir reserva de margem consignável de 

até 15 (quinze) de minha remuneração, por tempo indeterminado, nos 

termos da legislação e convênio aplicáveis e do disposto no artigo 6º da 

Lei 10.820/03 e no inciso VI do artigo 154 do Decreto 3048/99 para 

cartões emitidos a aposentados e pensionistas do INSS, para os 

pagamentos mínimos mensais da(s) fatura(s) do Cartão de Crédito 

Consignado do Banco Daycoval (“Cartão”) de minha titularidade (...) 3. 

Outra Declarações: Declaro estar ciente e concordar que: (v) 

mensalmente será consignado em minha remuneração o valor do 

pagamento mínimo indicado nas faturas do Cartão, obrigando-me no caso 

de opção pelo pagamento integral a utilizar a fatura do Cartão para quitar o 

débito que exceder o valor consignável; (...)”. (Destaquei). In casu, apesar 

de a Reclamante ter sustentado que nunca se utilizou ou mesmo 

desbloqueou o cartão de crédito consignado objeto dos autos, tenho 

absoluta convicção de que tais considerações não detêm nenhuma 

credibilidade. Isso porque, segundo consta do conteúdo do arquivo de 

áudio anexo à defesa (ID nº 27240311), a própria Reclamante contatou o 

Reclamado para fins de desbloquear o famigerado cartão e, após 

confirmar à atendente vários dados pessoais (nome, RG, CPF, endereço, 

data de nascimento, nome de sua genitora, telefone para contato, número 

do cartão, etc.), obteve sucesso em sua pretensão (confirmação de 

desbloqueio a partir de 03min39s). Ainda que a referida prova (arquivo de 

áudio) não tivesse sido apresentada, mesmo assim as considerações 

inaugurais não haveriam de ser acolhidas, pois, se realmente o cartão não 

tivesse sido desbloqueado/utilizado, certamente a Reclamante não poderia 

ter usufruído do serviço contratado para fins de um saque. Conforme 

pode ser facilmente verificado nos documentos apresentados nos autos 

(especialmente o comprovante de transferência/TED), a consumidora não 

só se utilizou do serviço de cartão consignado para fins de realização de 

um “saque” na data de 15/04/2015, como também, o valor proveniente do 

mesmo (R$ 4.950,00) foi devidamente creditado em sua conta corrente. 

Inobstante toda a irresignação da Reclamante, entendo que a mesma não 

possui nenhum fundamento, pois, além de não ter ocorrido nenhum vício 

na manifestação de sua vontade (inexistindo qualquer defeito passível de 

ensejar a anulação do negócio jurídico), também não subsiste nenhuma 

abusividade maculando o instrumento contratual (tanto é que, ao assinar o 

contrato, a Reclamante detinha pleno conhecimento acerca do serviço e 

forma de cobrança que estava anuindo) e, definitivamente, as cobranças 

que vem sendo realizadas pela instituição financeira refletem apenas o 

exercício regular do seu direito de credora (artigo 188, I, do Código Civil). 

Com o protocolo da contestação, cabia à Reclamante refutar pontualmente 

todas as considerações e provas apresentadas pela instituição financeira 

Ré, ônus este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à 

impugnação protocolada nos autos, tenho que foram ventilados 

argumentos totalmente inócuos para comprometer a idoneidade da tese 

defensiva, principalmente porque se encontram em total dissonância com 

o acervo probatório anexado aos autos. Portanto, com amparo nos 

fundamentos acima mencionados, bem como, não tendo sido apresentada 

nenhuma prova no intuito de demonstrar que a pendência decorrente do 

cartão (comprovadamente contratado) foi integralmente liquidada 

(demonstrado que, data vênia, a Demandante se acomodou com o 

desconto do valor mínimo realizado mensalmente em seu benefício 

previdenciário), entendo que que não há como ser reconhecida qualquer 

falha de prestação de serviços por parte do Reclamado (artigo 14, § 3º, I, 

CDC), pois, a cobrança injustificadamente questionada nos autos está em 

harmonia com as disposições do contrato firmado entre as partes (artigo 

422 do Código Civil), não havendo a menor possibilidade de ser atribuída 

qualquer ilicitude ou abusividade em detrimento da instituição financeira. A 

fim de corroborar toda explanação exarada no presente decisum, seguem 

abaixo, por analogia, algumas jurisprudências pátrias: “RECURSO 

INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉU QUE COMPROVA A 

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANUÊNCIA 

EXPRESSA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71007267495, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 22/02/2018).”. (Destaquei). “CARTÃO 

DE CRÉDITO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E QUITAÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – 

Contratação reconhecida – Alegação de quitação dos débitos de cartão 

de crédito - Pagamentos mensais que se referem apenas ao valor mínimo 

da fatura, a gerar saldo devedor com incidência de encargos para o mês 

seguinte – Relação de consumo caracterizada - Incidência do CDC que 

não desonera o consumidor do adimplemento das obrigações assumidas – 

Sistemática de contrato de cartão de crédito em que a opção de 

financiamento do valor excedente do valor mínimo é exigível mensalmente, 

passando a integrar o saldo devido – Ausência de quitação do débito – 

Cobrança mensal devida até liquidação final – Alegação de aplicação de 

juros abusivos não comprovada – Regularidade do proceder bancário - 

Dano moral não configurado - Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos nos termos do RITJSP, artigo 252 – Recurso desprovido, e 

majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11). (TJ-SP 

10011568620168260279 SP 1001156-86.2016.8.26.0279, Relator: José 

Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 26/02/2018, 15ª 

Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - 

ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - 

INOCORRÊNCIA - VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL - DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO 

DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (...) II- Não se 

pode falar que o autor tenha sido induzido a cometer erro substancial na 

contratação de cartão de crédito consignado quando os termos da 

pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita 
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formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua 

declaração. III- Constatando-se que o desconto em folha de pagamento é 

referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, e decorre de 

autorização expressa concedida pelo próprio requerente no contrato 

celebrado entre as partes, não há que falar em inexistência do débito ou 

restituição em dobro, tendo em vista a ausência de prova da quitação da 

integralidade das faturas. (TJ-MG - AC: 10074130028686002 MG, Relator: 

João Cancio, Data de Julgamento: 21/03/2017, Câmaras Cíveis/18ª 

CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). Por derradeiro, inobstante o Reclamado 

tenha defendido a necessidade de ser reconhecida a má-fé da 

Reclamante, entendo que a referida tese não comporta acolhimento, pois, 

a consumidora apenas não se desincumbiu do ônus de apresentar provas 

mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, 

do CPC/2015). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares, bem como, a prejudicial de mérito arguida e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

25854820. 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, 13 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012777-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GHIZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1012777-50.2019.8.11.0002 Reclamante: Daiane Ghizzi 

Reclamado: MRV Engenharia (MRV Engenharia e Participações S/A.) 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo 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 CPC/2015). 

Fundamento e decido. Da prejudicial de mérito: - Da decadência: Antes de 

tecer considerações acerca do mérito de sua defesa, a Reclamada 

pugnou pelo reconhecimento da decadência do direito da Reclamante, 

pois, embora os vícios reclamados (no tocante ao vazamento de gás na 

área comum do prédio) tenham sido constatados em 07/11/2016, a 

demanda somente foi ajuizada em 17/09/2019, ou seja, após o decurso do 

prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto pelo artigo 26, II, § 3º, do 

CDC. Com a devida vênia às considerações supracitadas, tenho que as 

mesmas não reivindicam acolhimento, pois, a Reclamante não está 

amparando a sua pretensão no vício do produto/serviço, mas sim, 

reivindicando uma indenização (a título de danos morais) pelo fato do 

produto/serviço, cujo prazo prescricional, segundo previsão contida no 

artigo 27 do diploma consumerista, corresponde a 05 (cinco) anos. Ante o 

exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida pela empresa Ré. Do mérito: 

A Reclamante esclareceu ser moradora do Condomínio “Parque Chapada 

dos Guimarães” (Bloco B, Apto. 402), bem como, que na data de 

07/11/2016, ao tentar utilizar o gás em seu apartamento, constatou a 

indisponibilidade do serviço. A Autora relatou que, ao buscar informações 

junto ao síndico, tomou conhecimento de que havia uma falha no sistema 

de distribuição (ocasionado por vazamento de gás) e que, por esta razão, 

houve o fechamento da tubulação. A Postulante alegou que, além de o 

problema não ter sido resolvido na data prevista (10/11/2016), o 

fornecimento de gás ficou totalmente suspenso de 21/11 até o dia 

18/12/2016, sem qualquer informação às famílias que residem no 

condomínio. A Postulante destacou que, segundo o regimento do 

condomínio, a utilização de botijão de gás é expressamente proibida, bem 

como, que permaneceu por 42 dias sem utilizar o serviço de gás e ainda, 

que a referida situação lhe obrigou a realizar suas refeições fora de sua 

residência ou a utilizar apenas micro-ondas para se alimentar com 

“congelados”. A Autora frisou que o serviço de fornecimento de gás é 

essencial, bem como, que a suspensão do mesmo decorreu de uma falha 

na instalação e manutenção da rede de gás por parte da Reclamada. A 

Postulante relatou que a tubulação de gás passava embaixo da sua vaga 

de garagem, bem como, que durante o período de suspensão do serviço, 

foi compelida a estacionar o seu carro na vaga de vizinhos ou na rua 

lateral do condomínio. A Postulante informou ainda que teria sofrido “risco 

de morte”, pois, houve um princípio de explosão percebido por todos os 

moradores do condomínio, já que era possível sentir o forte cheiro de gás, 

principalmente em sua torre, haja vista se tratar do local onde começou o 

vazamento. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material (referente às 

despesas de que teve de arcar com alimentação), a Reclamante ingressou 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao 

mérito, a Reclamada esclareceu ter obedecido todas as normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), bem como, que o 

empreendimento foi entregue em perfeitas condições de uso/moradia e 

ainda, de acordo com o projeto inicial. A Ré destacou que, segundo 

recomendação da ABNT, a inspeção da rede de gás deve ser realizada 

em período máximo de 05 anos, bem como, que o Corpo de Bombeiros 

estipula um prazo de 12 meses para realização do teste de estanqueidade 

de gás (documento este obrigatório para a renovação do Auto de Vistoria 

do Corpo de Bombeiros - AVCB). A Postulada informou que, quando da 

finalização da obra e para efetivação da entrega do condomínio, foi emitido 

um AVCB válido até 18/03/2015 e ainda, que uma vez entregue o 

empreendimento, a responsabilidade de renovar o documento pertence ao 

próprio Condomínio. A Demandada alegou que, tendo em vista que o 

suposto vazamento de gás ocorreu em 07/11/2016, o Condomínio já 

deveria ter apurado eventual inconsistência na tubulação, não havendo de 

se falar em responsabilidade da construtora. No tocante aos “Laudos de 

Estanqueidade”, a Ré destacou ser possível verificar que os testes 

realizados em 25/11/2016 demonstram a regularidade do sistema de gás, 

motivo pelo qual, entende que a parte Autora não comprovou suas 

alegações. Por entender que inexistem danos morais a serem indenizados, 

a Reclamada pugnou para que a lide fosse julgada improcedente. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental protocolado nos autos, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais (incorrendo 

em patente violação aos preceitos do artigo 373, II, do CPC/2015). Da 

exegese dos documentos que instruíram a petição inicial, tenho que não 

foi apresentada nenhuma prova técnica de que o empreendimento “Parque 

Chapada dos Guimarães” foi entregue com algum vício construtivo ou 

ainda, com eventual vazamento de gás, caso contrário, obviamente, a 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande não teria expedido o competente 

“HABITE-SE” (documento anexo à contestação). Contudo, entendo que 

não há como este juízo deixar de reconhecer que, em meados de 

novembro/2016, realmente houve um vazamento de gás no mencionado 

empreendimento. Conforme se verifica no e-mail anexo à exordial, o 

Síndico do Condomínio cientificou um dos representantes da Reclamada 

acerca do vazamento de gás ocorrido na data de 07/11/2016 em um 

apartamento localizado no Bloco B (ou seja, justamente o Bloco em que 

reside a pessoa da Demandante), bem como, que uma solicitação de 

suporte técnico já havia sido negada pela empresa e ainda, que, por 

precaução, o Corpo de Bombeiros determinou a suspensão do 

fornecimento de gás para todo o Condomínio. Como se não bastasse, 

consigna-se que o Síndico frisou no referido e-mail que, após contratar 

uma empresa credenciada para realizar um teste de estanqueidade, foi 
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constatado um vazamento na tubulação mestre da área comum do 

Condomínio. A meu ver, as considerações supramencionadas detêm 

verossimilhança, pois, juntamente com a inicial, a Reclamante foi diligente 

em apresentar o resultado de alguns testes de estanqueidade. Embora 

alguns testes tenham obtido como resultado a aprovação, o fato é que o 

Teste de Estanqueidade correspondente à “válvula geral da central até as 

válvulas de corte das caixas de passagens das torres A, B, C, D, E, F, G, 

H, I, J e K” foi REPROVADO, tendo o responsável pelo acompanhamento 

do procedimento registrado a informação de que foi detectado o 

famigerado vazamento. Segundo consta do mencionado e-mail, uma das 

justificativas apresentadas pelo representante da Ré ao Síndico seria que 

o item “instalações de gás” se encontrava com a garantia técnica 

expirada. No entanto, a Reclamada não apresentou nos presentes autos 

nenhuma prova idônea no intuito de esclarecer qual o prazo de garantia do 

mencionado item, tampouco que o mesmo chegou a ser levado ao 

conhecimento do Condomínio (restando evidenciado patente desrespeito 

ao princípio da informação), motivo pelo qual, não há como eximir a 

empresa Ré de suas responsabilidades. Tratando-se o vínculo existente 

entre as partes de uma relação consumerista (em que as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos do seu 

negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como a Reclamante fossem prejudicados, o que, definitivamente, não é o 

caso. O conjunto probatório apresentado por ambos os litigantes 

demonstrou que a Reclamada, após tomar conhecimento do vazamento de 

gás no empreendimento “Parque Chapada dos Guimarães”, restou omissa 

em promover o auxílio necessário para solucionar o problema, 

principalmente porque, não bastasse o vazamento de gás ter sido 

comprovado pela parte Autora (mediante a apresentação do “Teste de 

Estanqueidade”, o qual atestou a reprovação do procedimento), a Ré não 

apresentou nenhuma prova de que o prazo de garantia teria expirado. 

Portanto, diante do irrefutável ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) 

praticado pela Reclamada, tenho que a mesma deve ser devidamente 

responsabilizada pelos infortúnios suportados pelo Reclamante. 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 artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). In casu, embora 

tenha sido apresentada uma narrativa fática um tanto sensacionalista 

(alegando que houve risco de morte e ainda, um princípio de explosão, o 

que, efetivamente, não restou devidamente comprovado), ainda assim 

entendo que a situação vivenciada pela Reclamante extrapolou a esfera 

de um mero dissabor, pois, o fato de ter sido comprovada a reprovação de 

um dos testes de estanqueidade (tendo sido detectado o vazamento), bem 

como, que o vazamento de gás ocorreu no bloco onde a mesma reside, 

demonstra que realmente houve a exposição da consumidora a um 

eventual acidente. Ademais, oportuno registrar que, apesar de a 

Reclamada ter registrado em sua defesa que os testes realizados em 

25/11/2016 demonstraram a regularidade do sistema de gás, bem como, 

que o laudo acostado à contestação (proveniente de uma perícia realizada 

em setembro/2018) não encontrou qualquer incorreção no sistema de 

fornecimento de gás, tenho que tais considerações não possuem 

fundamento algum, pois, além de as provas apresentadas pela Autora 

demonstrarem que um dos testes realizados detectou o vazamento vindo 

da “válvula geral”, o laudo apresentado pela Ré demonstrou que o 

resultado da vistoria foi “INCONCLUSIVO”. Não há dúvida de que a 

omissão da Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Postulante não só foi prejudicada pela interrupção do fornecimento de gás 

por considerável período, como também, foi compelida a vivenciar a 

insegurança causada pela constatação do mencionado vazamento e 

ainda, igualmente foi obrigada a realizar suas refeições fora de sua 

residência. Nesse sentido, segue destacada, por analogia, uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE GÁS 

CENTRAL EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR 

RECONHECIDO. QUANTUM MANTIDO. (...). No caso dos autos, o conjunto 

fático-probatório aponta para inúmeros prejuízos e transtornos sofridos 

pela parte demandante em decorrência do vazamento de gás no prédio 

construído pela empresa ré. Veja-se que o vazamento, além de ter 

causado angústia nos demandantes, impediu-os de utilizar o gás ao 

menos por 07 dias (de 08/04/2016 até 15/04/2016), tendo a obra para 

regularização do sistema de fornecimento de gás somente sido concluída 

em 20/05/2016. A situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a 

esfera do mero dissabor, pois foram expostos à situação de risco à saúde 

e ao pânico gerado pelo vazamento de gás, além dos contratempos e 

aborrecimentos vivenciados pela impossibilidade de realizar suas 

refeições diárias em casa (...). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008089443 RS, Relator: Alexandre 

de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/05/2019).”. (Destaquei). No que concerne à prova do abalo moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o dano imaterial 

suportado pela Reclamante está intimamente concatenado ao ato ilícito 

(omissão) incorrido pela Reclamada, o qual, nesta lide, revela-se 

irrefutável. 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 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). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, a fim de evitar o locupletamento indevido da Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 3.000,00 (tres mil reais). Por derradeiro, no que se refere à 

pretensão da Reclamante em ser indenizada a título de danos materiais, 

tenho que a mesma igualmente reivindica a proteção jurisdicional, no 

entanto, com algumas ressalvas. Consoante mencionado alhures, nesta 

demanda restou devidamente comprovado o vazamento de gás no 

empreendimento em que reside a Demandante, bem como, que a 

Reclamada restou omissa em prestar qualquer auxílio ao Condomínio para 

solucionar o problema (reiterando-se que a Ré não apresentou nenhuma 

prova de que o item relacionado as instalações de gás se encontrava fora 

de qualquer garantia). Em decorrência da interrupção do serviço de 

fornecimento de gás (durante o período em que estavam sendo realizados 

não só os testes de estanqueidade, como também, os reparos que se 

faziam necessários para cessar o vazamento), a Reclamante foi obrigada 

a realizar suas refeições diárias fora de sua residência, conforme pode 

ser facilmente visualizado nos recibos anexos à inicial. Contudo, de forma 

diversa do que quis fazer prevalecer a parte Autora, não se fazem 

presentes os requisitos inerentes à repetição do indébito (artigo 42, 

parágrafo único, do CDC), pois, a mesma não foi cobrada de forma 

indevida, tampouco realizou qualquer pagamento em excesso em prol da 

Reclamada. Desta feita, tenho que o prejuízo material suportado pela 

Reclamante (representado pela importância total de R$ 220,00) haverá de 

ser restituído de forma simples, pois, caso contrário, a mesma iria se 

locupletar de forma indevida. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito 

a prejudicial de mérito arguida e, no tocante ao mérito da lide, 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, 

primeiramente para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 3.000,00 

(tres 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, a serem contados a partir da 
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citação (artigo 405 do Código Civil). Ademais, CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos materiais à Reclamante no valor 

de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), a ser corrigido pelo índice INPC, 

bem como, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou 

seja, a data em que, considerando a interrupção do fornecimento de gás, 

foram iniciados os gastos com refeições (14/11/2016). Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). 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, 13 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012817-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BASILIA DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1012817-32.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Basilia da Silva 

Viana Reclamada: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial ter realizado 

a compra de um pacote turístico junto à Reclamada (o qual compreendia 

hospedagem e passagens aéreas), cujo destino era a cidade de Porto 

Seguro/BA (partida prevista para 16/08/2019 e retorno para a data de 

21/08/2019), bem como, que restou avençado os valores de R$ 2.082,92 

(contrato nº 127525) e R$ 425,00 (contrato nº 127528) pela prestação 

dos serviços. No entanto, a Autora relatou que a sua viagem restou 

frustrada, pois, já no aeroporto, ao tentar fazer o check-in, recebeu a 

informação de que um dos passageiros não poderia embarcar, pois, por 

se tratar de menor, o embarque somente seria possível mediante a 

apresentação de RG ou autorização judicial, o que não havia sido 

informado pela empresa Ré. A Postulante ressaltou que, no momento da 

compra das passagens, juntamente com o grupo que iria viajar, havia 

mencionado e repassado os documentos dos 03 menores do grupo, 

contudo, não foram avisados sobre qualquer providência futura. A 

Demandante alegou que, ao buscar uma solução administrativa para o 

caso, a Reclamada lhe ofereceu um novo pacote de serviços para data 

diversa, o qual não foi aceito, pois, custava o dobro do pacote anterior. 

Por entender que houve uma falha na prestação dos serviços da 

Reclamada, bem como, que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada sustentou que, ao adquirir o pacote turístico, a Reclamante 

detinha ciência de todos os seus termos, condições e valores. Além disso, 

a empresa Ré esclareceu que a Autora estava viajando com uma criança 

menor de idade, bem como, que mesmo se tratando de um filho, haveria de 

estar na posse do documento de identificação. A Postulada destacou que, 

apesar de a consumidora ter alegado que não foi informada sobre a 

necessidade dos documentos, o instrumento contratual firmado entre as 

partes dispõe claramente sobre o necessário para portar na viagem. A 

Reclamada defendeu que não houve falha na prestação dos seus 

serviços, bem como, que não praticou nenhum ato ilícito, motivo pelo qual, 

entende que inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 24211753 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, 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 ao acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Não obstante a parte 

Autora tenha sustentado que não foi devidamente informada (no ato da 

formalização da compra do pacote turístico) pela Ré acerca dos 

documentos que deveriam ser apresentados no momento do embarque, 

entendo que tais considerações não detêm nenhuma credibilidade. Da 

exegese dos instrumentos contratuais (Contratos de Intermediação de 

Serviços de Turismo) vinculados à exordial, verifica-se limpidamente que, 

segundo consta da “Declaração de Porte de Documentos” anexa aos 

referidos contratos, a Reclamante foi devidamente cientificada que para 

realizar a viagem seria necessário que a mesma e seus acompanhantes 

apresentassem o RG original. No intuito de fortalecer a fundamentação 

supra, segue transcrito um pequeno trecho do instrumento contratual: “Eu 

declaro ter sido informado pela AGÊNCIA DE VIAGENS que para realizar a 

viagem é necessário que eu e meus acompanhantes apresentemos os 

seguintes documentos: EMBARQUE VIAGENS NACIONAIS - RG original (ou 

cópia autenticada), em bom estado e que identifique com clareza o seu 

portador, com data de emissão inferior a dez anos.”. Apesar de a 

Demandante ter ventilado que não está expresso no contrato que uma 

criança, mesmo estando devidamente acompanhada pelos pais, deveria 

apresentar o documento pessoal (RG), tenho que a referida tese deve ser 

repelida. A meu ver, a tentativa da Reclamante em semear dúvidas acerca 

das disposições contratuais não possui nenhum fundamento, pois, as 

cláusulas insertas no instrumento foram redigidas em termos claros e de 

fácil compreensão a qualquer intérprete. Ademais, extrai-se do voucher 

anexo à inicial (ID nº 24045524) a seguinte informação: “INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS É obrigatória a apresentação dos documentos de 

identificação originais válidos de todos os passageiros no ato do 

embarque. Os horários de partida e de chegada são previstos e estão 

sujeitos a alterações.”. (Destaquei). In casu, tenho que todos os 

transtornos vivenciados pela Reclamante são provenientes de sua própria 

desídia, pois, mesmo tendo prévio conhecimento acerca da necessidade 

de serem apresentados os documentos de identificação pessoal no ato do 

embarque, ainda assim não carregou consigo o RG da menor que iria lhe 

acompanhar. Reza o artigo 14, § 3º, II, do Código do Consumidor que: “Art. 

14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 

quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supracitado ao caso em 

comento, tenho que não houve falha na prestação dos serviços, 

tampouco a prática de qualquer ato ilícito pela Reclamada ou ainda, 

violação ao direito que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, do 

CDC). Conforme mencionado alhures, a Reclamante possuía conhecimento 

de que, no momento do embarque, deveriam ser apresentados os 

documentos pessoais de todos os passageiros (independentemente do 

fato de se tratar de menor ou não) e, ao deixar de adotar as devidas 

precauções, apenas fez emergir sua negligência, não havendo nenhum 

amparo para obter a rescisão contratual (haja vista que os serviços 

contratados estavam à sua disposição), tampouco para auferir qualquer 

montante indenizatório, seja ele a título de danos morais ou materiais, pois, 

reitero, a empresa Reclamada não incorreu na prática de nenhum ato 

ilícito. Visando corroborar todos os fundamentos exarados no presente 

decisum, segue transcrita, por analogia, uma jurisprudência oriunda do 

TJSP: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Gratuidade da justiça indeferida. 

Prestação de serviço. Pacote de viagem em cruzeiro marítimo, com 

paradas programadas em países do Mercosul. Impedimento de embarque 

por ausência de passaporte ou cédula de identidade. Informação sobre a 

documentação para embarque que estava disponível à autora. Exigência 

de conhecimento geral e notório em viagens internacionais. Culpa 

exclusiva da autora que afasta a responsabilidade da agência de turismo. 

Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 
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10027895320148260037 SP 1002789-53.2014.8.26.0037, Relator: Milton 

Carvalho, Data de Julgamento: 16/11/2016, 27ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado).”. (Destaquei). Por derradeiro, não tendo a Reclamante se 

desincumbido minimamente de seu ônus probatório (restando 

patentemente violada a disposição contida no artigo 373, I do CPC/2015), 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

rechaçar os pedidos iniciais. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 7º, parágrafo único, do CDC, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

24211753, no entanto, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). 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, 

13 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (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: 1016995-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA CARMO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Processo nº 1016995-24.2019.8.11.0002 Reclamante: Glória Carmo de 

Almeida Reclamada: OMNI Financeira S/A. (OMNI S/A - Crédito, 

Financiamento e Investimento) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Das preliminares: - Da intimação com prazo mínimo de 10 dias: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que não foi intimada com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias para fins de comparecer na 

audiência de conciliação realizada nos autos, motivo pelo qual, pugnou 

pela nulidade de sua intimação. Com a devida vênia as considerações 

supracitadas, tenho que as mesmas não comportam acolhimento, pois, 

segundo disposição contida na Súmula nº 19 da Turma Recursal Única de 

MT, “o prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de 

conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.”. 

(Destaquei). Destarte, considerando que a Reclamada foi devidamente 

citada na data de 02/12/2019 (AR anexo ao ID nº 27300592), ou seja, 07 

(sete) dias antes da realização da sessão conciliatória (ID nº 27161429), 

entendo que não há como ser reconhecida qualquer nulidade da intimação. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da incompetência absoluta – 

Complexidade da causa: Ainda como matéria preliminar, a Reclamada 

sustentou que a demanda detém complexidade, pois, seria necessária a 

produção de uma prova de cunho pericial. Desta feita, a financeira Ré 

pugnou para que o processo fosse extinto sem a resolução do seu mérito. 

Em que pesem os sucintos argumentos apresentados pela Reclamada, 

entendo que os mesmos não reivindicam a guarida deste juízo. De forma 

diversa do que quis fazer prevalecer a Reclamada, tenho que os 

documentos protocolizados nos autos se revelam mais do que suficientes 

para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, não 

havendo necessidade alguma de ser produzida qualquer prova adicional 

(seja ela documental, testemunhal ou pericial). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. - Da falta de interesse processual: Por fim, a 

Reclamada sustentou em caráter preliminar que não houve pretensão 

resistida pela financeira, pois, jamais foi acionada administrativamente 

para solucionar os problemas narrados na inicial. Desta forma, por 

entender que a Reclamante não possui interesse processual, a Reclamada 

postulou para que o processo fosse extinto sem julgamento do mérito. Em 

que pese a exposição apresentada pela Postulada, entendo que as 

mesmas devem ser igualmente repelidas. A meu ver, haverá o interesse 

processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a 

análise do direito do interessado, independentemente de qual venha a ser 

o pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, 

ainda que a Reclamada não tenha sido provocada na esfera administrativa 

(até mesmo porque não se trata de um pré-requisito para o ajuizamento de 

qualquer demanda), o fato de a Reclamante ter sustentado que foi 

negativada indevidamente faz emergir não só o seu interesse, como 

também, a legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do 

CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar adquirir um bem móvel 

mediante crediário, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 1.603,92. No entanto, a 

Autora afirmou desconhecer a origem do referido débito, bem como, que 

sequer foi notificada acerca da inserção creditícia. Por entender que foi 

negativada indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou a regularidade do vínculo entre as partes, bem como, que em 

decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu 

o seu direito de cobrança, não havendo de se falar em prática de ato ilícito 

ou ainda, na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Da exegese dos andamentos processuais, verifica-se que, 

apesar de ter sido devidamente intimada (ID nº 27300592), a Reclamada 

deixou de comparecer na sessão conciliatória (ID nº 27161429), restando 

mais do que evidente a revelia incorrida pela mesma. No entanto, convém 

alvitrar que a aplicabilidade dos efeitos da revelia não se opera de forma 

absoluta, pois, cabe ao julgador formar a sua convicção de acordo com a 

realidade do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Nesse 

sentido, segue abaixo o que preconiza o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 

20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz.”. (Destaquei). Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor da 

Reclamante. Embora a Reclamante tenha ventilado argumentos no intuito 

de induzir este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo entre as 

partes, entendo que as considerações defensivas e, principalmente, as 

provas apresentadas pela instituição financeira retiraram completamente o 

alicerce da petição inicial. Primeiramente, no tocante ao vínculo existente 

entre os litigantes, registra-se que o mesmo restou devidamente 

comprovado, pois, a Reclamada apresentou não só a cópia de uma 

“Cédula de Crédito Bancário” devidamente assinada pela Demandante (a 

qual guarda notória similitude com as assinaturas lançadas nos 

documentos que instruíram a inicial), como também, os documentos 

pessoais apresentados pela consumidora no momento da contratação 

(“Cédula de Identidade” e “Comprovante de Residência”). Já no que 

concerne à origem do débito questionado pela Demandante, entendo que a 

mesma restou igualmente esclarecida. Segundo informações contidas na 

mencionada Cédula de Crédito Bancário, a Reclamante financiou a 

importância de R$ 1.584,56, bem como, se comprometeu em providenciar o 

pagamento de 16 parcelas no montante de R$ 172,77 (cujo vencimento 

inicial estava previsto para 08/05/2015). Todavia, em que pese o 

compromisso assumido, tudo indica que a consumidora não honrou o 

pagamento da integralidade de sua dívida, motivo pelo qual, entendo que 

restou devidamente justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Ademais, apesar de a Postulante ter alegado que 

não foi previamente comunicada sobre da anotação restritiva, tenho que 

não há como atribuir qualquer responsabilidade à instituição financeira, 
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pois, conforme previsão contida na súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Com o protocolo da defesa, tenho que 

cabia à Reclamante refutar especificamente todos os argumentos e 

documentos apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

entendo que a referida manifestação não passa de um compêndio de 

alegações genéricas, pois, foram ventilados argumentos totalmente 

inócuos para comprometer a credibilidade da tese defensiva. Destarte, 

tendo sido apresentadas provas substanciais acerca da regularidade da 

relação jurídica existente entre as partes, bem como, de que o débito que 

culminou com a inserção do nome da Demandante nos cadastros de 

proteção ao crédito é devido, tenho como verdadeiros os argumentos 

registrados na defesa, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos seus serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC). Na verdade, em havendo 

débitos pendentes, bem como, não tendo sido apresentado qualquer 

comprovante de adimplemento por parte da Reclamante, entendo que o 

apontamento restritivo debatido nos autos refletiu apenas o exercício 

regular do direito de credora da financeira Ré, não existindo qualquer ato 

ilícito que lhe possa ser imputado (art. 188, I, do Código Civil). A fim de 

respaldar a fundamentação acima mencionada, segue abaixo, por 

analogia, uma recentíssima jurisprudência proveniente do TJSP: “Ação 

declaratória c/c indenizatória - Cédulas de crédito bancário de empréstimo 

- Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos - 

Contratações comprovadas - Ausência de demonstração de quitação da 

obrigação - Negativação decorrente de exercício regular de direito do réu 

Litigância de má-fé configurada - Abuso do direito de demanda verificado - 

Verificação de que a autora tinha pleno conhecimento da obrigação 

inadimplida - Multa aplicada em favor do réu - Incidência do art. 80, II, c/c 

81, do CPC/2015 - Recurso improvido (TJ-SP - AC: 

10021576720198260161 SP 1002157-67.2019.8.26.0161, Relator: Miguel 

Petroni Neto, Data de Julgamento: 08/01/2020, 16ª Câmara de Direito 

Privado).”. (Destaquei). Portanto, considerando que a Reclamada logrou 

êxito em comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento 

do direito reivindicado pela Reclamante (art. 373, II, do CPC/2015), tenho 

que resta prejudicado o acolhimento das pretensões iniciais. - Da litigância 

de má-fé: Da exegese das manifestações apresentadas em juízo, tenho 

plena convicção de que a Demandante, de forma intencional e maliciosa 

(ciente acerca do vínculo existente com a instituição Ré, bem como, de 

que subsistiam débitos inadimplidos perante à mesma), distorceu a 

realidade fática no flagrante intuito de tentar induzir este juízo ao erro 

para, consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. 

Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do 

FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. Os fatos 

debatidos nos autos demonstram uma atitude de deslealdade processual, 

caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a materialização 

da má-fé da Demandante. 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 efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a Reclamada não tivesse o cuidado 

e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do 

vínculo existente entre as partes, bem como, da origem do débito que 

culminou no apontamento restritivo, possivelmente seria condenada ao 

pagamento de uma indenização a título de danos morais, causando um 

locupletamento ilícito em favor da Reclamante, o que, repita-se, deve ser 

combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos 

do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como CONDENO a 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu 

efetivo pagamento. Ademais, CONDENO a Demandante ao pagamento das 

custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais 

sugiro para que sejam fixados no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015), no entanto, consigno que a gratuidade não afasta a 

condenação proveniente da litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). 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, 13 de janeiro de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011357-10.2019.8.11.0002
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NERCI RODRIGUES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Processo nº 1011357-10.2019.8.11.0002 Reclamante: Nerci Rodrigues 

dos Anjos Reclamado: Itaú Unibanco S.A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Não 

obstante o Reclamado, ao protocolar a sua contestação, tenha defendido 

a necessidade de comparecimento pessoal da parte Autora, revela-se 

tempestivo alvitrar que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). 

A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes 

para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova em audiência de instrução e 

julgamento. A fim de corroborar a sucinta fundamentação acima 

mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado proferido 

pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da 

prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua 

produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pelo Reclamado e, consequentemente, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente a lide. Fundamento e decido. Registra-se inicialmente que 

o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) não condiz com o proveito 

econômico almejado pelo Reclamante, o qual, segundo consta dos pedidos 

elencados na petição inicial, é representado pela importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Destarte, com amparo no que preconiza o artigo 

292, §3º do CPC/2015, retifico de ofício o valor da causa para o montante 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Do mérito: O Reclamante alegou na petição 

inicial que, ao tentar realizar uma compra mediante crediário, 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$ 1.400,00. No entanto, o Autor relatou que 

desconhece a dívida que lhe está sendo cobrada, bem como, que não foi 

notificado premonitoriamente acerca do apontamento e ainda, que apesar 

de ter contatado a financeira Ré, não obteve nenhuma informação sobre o 

que teria gerado a referida pendência. Por entender que foi negativado 

indevidamente e que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem 
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moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, o Reclamado sustentou a existência de vínculo contratual 

entre as partes (referente ao serviço de cartão de crédito), bem como, 

que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas 

exerceu o seu direito de credor, não havendo de se falar na existência de 

danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, o 

Reclamado postulou pela improcedência da lide. Em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora o Reclamado não tenha protocolizado junto 

à sua defesa a cópia de nenhum contrato assinado pelo Demandante, 

ainda assim entendo que se fazem presentes indícios acerca da 

regularidade da relação outrora estabelecida entre as partes e, 

principalmente, da origem da dívida motivadora da inserção creditícia. 

Inicialmente, consigna-se que, conforme pode ser facilmente visualizado 

nas faturas anexas à defesa, o serviço de cartão de crédito foi 

abundantemente utilizado durante o período de novembro/2014 até 

outubro/2017. Ademais, todas as compras realizadas por intermédio do 

mencionado cartão foram realizadas de forma presencial, ou seja, 

mediante o efetivo uso do plástico e ainda, a utilização da senha do titular 

(ou seja, o Reclamante). Como se não bastasse, as mencionadas faturas 

demonstraram a realização de inúmeros pagamentos, muitos deles 

representados pelo valor integral dos boletos, o que, definitivamente, não 

condiz com o perfil de qualquer fraudador e, conseguintemente, apenas 

fortalece o entendimento acerca da regularidade do vínculo contratual. Em 

que pese a aparente irresignação do Reclamante, entendo que a mesma 

não possui nenhum fundamento. Apesar de ter ventilado que chegou a 

contatar o Reclamada para obter informações acerca da origem do débito, 

o Postulante não informou absolutamente nenhum protocolo de 

atendimento. Além disso, o Autor não apresentou nenhuma prova de que 

chegou a extraviar os seus documentos pessoais (o que, em tese, 

poderia justificar a atuação de um terceiro estelionatário), enfraquecendo 

sobremaneira a exposição inaugural. Não se pode olvidar que, segundo 

consta do comprovante de restrição apresentado pelo Autor, apesar de 

possuir outras 02 anotações creditícias realizadas pelo próprio Réu, as 

mesmas não estão sendo debatidas na presente demanda, induzindo este 

juízo a acreditar que, de fato, considerando toda a exposição alhures 

mencionada, subsiste vínculo entre as partes. Já no que se refere à 

origem do débito debatido nos autos, entendo que a mesma restou 

satisfatoriamente esclarecida. Da exegese das faturas protocolizadas 

junto à defesa, constata-se que, apesar de ter se utilizado do serviço de 

cartão de crédito, o Reclamante quedou-se silente em honrar o pagamento 

das faturas vencidas a partir de fevereiro/2017, motivo pelo qual, entendo 

que restou devidamente justificada a inserção de seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante à alegação do Reclamante de 

que não teria sido notificado de forma premonitória sobre a inserção 

creditícia, consigno que não há como atribuir qualquer responsabilidade ao 

Reclamado, pois, segundo disposição contida na Súmula 359 do STJ: 

“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”. Com o protocolo 

da contestação, entendo que cabia ao Reclamante combater pontualmente 

todas as considerações e provas apresentadas pelo Reclamado, ônus 

este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação 

protocolada nos autos, não obstante o visível esforço do Demandante, 

entendo que as suas considerações não reivindicam guarida, pois, não 

bastasse o fato de terem sido realizados incontáveis pagamentos de 

faturas durante um expressivo período (o que não reflete o 

comportamento de um eventual fraudador); não foi apresentada qualquer 

prova de que tentou resolver a questão administrativamente (como por 

exemplo um protocolo de atendimento), bem como, não foi apresentada 

qualquer prova de que chegou a extraviar os seus documentos pessoais 

(como por exemplo um B.O.) e ainda, reitero, o Autor não se dispôs nem 

mesmo a questionar nestes autos a legitimidade dos outros apontamentos 

efetivados em seu nome pela instituição financeira. Portanto, em havendo 

indícios consideráveis acerca da relação contratual existente entre as 

partes, bem como, restando devidamente comprovada a existência de 

débitos pendentes e ainda, não tendo sido apresentado pelo Reclamante 

qualquer comprovante indicando a devida contraprestação pelos serviços 

irrefutavelmente usufruídos, entendo que a restrição creditícia debatida 

nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credor do 

Reclamado, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços 

(art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como imputar à instituição financeira a 

prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). Visando 

respaldar toda a fundamentação registrada no presente decisum, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJSP: “CARTÃO 

DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de 

condenação a indenizar por danos morais. Improcedência em primeiro 

grau. Prestação de serviços de cartão de crédito. Conjunto de elementos 

que revela a regularidade do vínculo negocial. Correta identificação do 

cliente. Hipótese em que se infere a legitimidade da contratação e a higidez 

da dívida exigida e não impugnada pontualmente. Negativação. Restrição 

de crédito decorrente de inadimplemento. Pagamento não comprovado. 

Legitimidade da conduta praticada pela ré. Sentença mantida. RECURSO 

NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10139701020188260361 SP 

1013970-10.2018.8.26.0361, Relator: Sebastião Flávio, Data de 

Julgamento: 01/10/2019, 23ª Câmara de Direito Privado.”. (Destaquei). Ante 

todo o exposto, considerando que o Reclamado logrou êxito em comprovar 

a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho que resta 

prejudicado o acolhimento das pretensões inaugurais. Dispositivo: Diante 

de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE 

a ação. Ademais, com supedâneo no que preconiza o artigo 292, §3º do 

CPC/2015, retifico, ex officio, o valor outrora atribuído à causa para o 

montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). 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, 13 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010447-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CAVALCANTE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO DO PRADO GOES OAB - MT24562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1010447-80.2019.8.11.0002 Reclamante: Alexandre 

Cavalcante de Miranda Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Da incompetência absoluta do Juizado Especial: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou ser necessária a realização de 

uma perícia indireta no imóvel, a fim de promover o levantamento da carga 

instalada e, consequentemente, aferir o consumo de energia. No entanto, 

por entender que a complexidade da referida prova não está em harmonia 

com os princípios do Juizado Especial Cível, a Reclamada postulou para 

que o processo fosse extinto sem julgamento do mérito. Com a devida 

vênia às considerações apresentadas pela Reclamada, entendo que as 

mesmas não reivindicam guarida, pois, as provas colacionadas aos autos 
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já se prestam em auxiliar este juízo na formação do convencimento, não 

havendo necessidade de ser produzida qualquer prova adicional (seja ela 

documental, testemunhal ou ainda, pericial). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial 

que, como as faturas de março e abril/2018 não lhe foram devidamente 

entregues, diligenciou até a Reclamada para fins de obtê-las diretamente 

no balcão de atendimento. No entanto, o Autor relatou que as referidas 

faturas apresentavam um valor muito baixo (R$ 10,39 e R$ 10,49) e, como 

o atendente não soube esclarecer o motivo, postulou para que fosse 

realizada uma vistoria no seu medidor. O Postulante alegou que, na data 

de 09/07/2018, estava em sua residência assistindo TV quando, 

abruptamente, o fornecimento de energia foi suspenso. O Autor destacou 

que, após ser chamado ao portão de sua casa, o preposto da Ré informou 

que a suspensão ocorreu devido à constatação de uma fraude no 

medidor, bem como, que seria necessário comparecer na Concessionária 

para regularizar a situação. O Demandante frisou não ter sido convidado 

para acompanhar a inspeção, bem como, que em razão da suspensão da 

energia, foi compelido a pernoitar na residência de sua genitora, pois, não 

dispunha dos valores cobrados pela Reclamada a título de recuperação de 

receita (R$ 1.209,48), tampouco da multa que lhe foi imposta (R$ 

1.114,49). O Reclamante alegou ter formalizado uma reclamação 

administrativa para tentar resolver o ocorrido, bem como, que 

posteriormente teve de tomar emprestada a importância de R$ 1.000,00 

para promover o pagamento da entrada exigida pela Ré. Por entender que 

as cobranças realizadas pela Reclamada, além de indevidas, lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada esclareceu que a fatura referente a 

julho/2018 (R$ 1.114,49) decorreu do efetivo consumo do Reclamante, 

conforme leitura realizada em campo no equipamento medidor. A Ré frisou 

que, como não houve leitura nos meses anteriores, foi ocasionado um 

acúmulo de consumo na fatura do mês 07/2018, motivo pelo qual, entende 

não ter ocorrido nenhuma irregularidade na cobrança. No que se refere a 

fatura no montante de R$ 1.209,48, a Concessionária Ré sustentou que a 

mesma corresponde a uma revisão no faturamento do serviço prestado 

(recuperação de consumo), pois, na data de 09/07/2018, foi detectada 

uma irregularidade externa no equipamento de medição da UC que, por 

sua vez, fazia com que o Reclamante se utilizasse de energia em 

quantidade superior ao que estava sendo efetivamente cobrado. A 

Reclamada ressaltou que, de forma diversa dos argumentos iniciais, não 

há de se falar em suspensão no fornecimento de energia (na data de 

09/07/2018), mas sim, em retirada da irregularidade. A Ré teceu algumas 

considerações acerca da legalidade na apuração das irregularidades, bem 

como, sobre a presunção de legalidade de seus atos e ainda, que não se 

fazem presentes os requisitos necessários à reparação por danos morais 

e no que concerne à repetição do indébito. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Extrai-se da 

decisão vinculada ao ID nº 22776108 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 do Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita em 

favor das pretensões iniciais, conforme será devidamente fundamentado. 

- Da fatura cobrada a título de “multa”: Inicialmente, cumpre registrar que, 

de forma diversa do entendimento inaugural, a fatura de cobrança 

representada pelo valor de R$ 1.114,49 (hum mil cento e quatorze reais e 

quarenta e nove centavos) não corresponde a qualquer multa imposta em 

detrimento do consumidor. Consoante esclarecimentos apresentados pela 

Concessionária Ré, o montante supra se refere ao efetivo consumo de 

energia do mês 07/2018, o qual foi aferido de acordo com a leitura 

efetuada no equipamento medidor da UC do Reclamante. Ademais, a 

Reclamada justificou que, como não houve a devida leitura do equipamento 

nos meses anteriores, tal fato ensejou um acúmulo de consumo em 

julho/2018, não havendo nenhuma abusividade na cobrança. A meu ver, a 

explanação apresentada pela Reclamada detém credibilidade, pois, 

conforme pode ser facilmente visualizado no “Histórico de Consumos” que 

se encontra anexo à defesa, nos meses de março a junho/2018 realmente 

não houve qualquer registro de consumo de energia na UC, tanto é que o 

próprio Reclamante reconheceu que os valores exigidos em março e 

abril/2018 estavam “baixos”. Reza o artigo 113, I, da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL que: “Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de 

sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos 

últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não 

apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os 

seguintes procedimentos: I – faturamento a menor ou ausência de 

faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não 

recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento 

imediatamente anteriores ao ciclo vigente; (...)”. (Destaquei). 

Concatenando o dispositivo supramencionado ao caso em comento, bem 

como, reitero, tendo em vista que nos meses de março a junho/2018 não 

houve nenhuma confirmação de leitura no equipamento medidor, entendo 

que assiste à Concessionária de Energia o direito de cobrar a diferença 

(acúmulo de consumo) devida pela parte Autora no mês subsequente, não 

havendo a menor possibilidade de ser reconhecida qualquer abusividade 

ou ilicitude na cobrança da fatura correspondente a julho/2018 (cuja 

leitura, segundo consta dos documentos anexos à defesa, foi 

devidamente confirmada). A fim de fortalecer a sucinta fundamentação 

supracitada, segue transcrita, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJRS: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. LEITURA CÍCLICA. ACÚMULO DE CONSUMO ATÉ A 

REALIZAÇÃO DA LEITURA EFETIVA, O QUE JUSTIFICA O VALOR MAIOR 

QUE O USUAL. POSSIBILIDADE PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 414 DA 

ANEEL. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. 

CONTRAPEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006316558 RS, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 14/10/2016, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/10/2016).”. (Destaquei). Destarte, tendo em vista que a Reclamada 

apenas exerceu um direito que se encontra expressamente previsto na 

legislação setorial, tenho o inconformismo do Reclamante (referente à 

cobrança da fatura no valor de R$ 1.114,49) não possui nenhum 

fundamento e, definitivamente, deve ser rechaçado. - Da fatura cobrada a 

título de “recuperação de consumo”: Segundo consta das normas 

previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em havendo indício de 

procedimento irregular, a distribuidora de energia tem o dever de adotar as 

providências necessárias para sua caracterização e, consequentemente, 

apuração do consumo não faturado ou ainda, faturado a menor (Art. 129). 

In casu, a Reclamada relatou que, na data de 09/07/2018, seus prepostos 

realizaram uma inspeção na UC do Reclamante e, na oportunidade, 

constataram uma irregularidade externa no medidor de energia, qual seja 

“carga e linha invertida no borne do medidor”. Ademais, da exegese dos 

esclarecimentos consignados na contestação, tem-se que a referida 

anormalidade estaria acarretando um faturamento inferior ao correto, ou 

seja, em outras palavras, o Reclamante estaria sendo beneficiado pelo 

registro de um consumo de energia inferior ao que realmente estava 

sendo consumido. A meu ver, as considerações defensivas detêm 

verossimilhança, haja vista que, além de ter apresentado uma cópia do 

“Termo de Ocorrência e Inspeção” (em respeito ao artigo 129, § 1º, I, da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL) elaborado pelos funcionários 

responsáveis pela vistoria, a Reclamada igualmente apresentou a este 

juízo os registros fotográficos comprobatórios da irregularidade que, 

consoante alhures mencionado, era externa ao equipamento medidor 

(artigo 129, § 1º, V, “b”, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Embora o 

Reclamante tenha defendido a irregularidade do TOI por não ter 

acompanhado a vistoria, entendo que tais argumentos não comportam 

acolhimento. A meu ver, o referido termo de inspeção não só goza de 

presunção de legalidade, como também, encontra-se devidamente 

reforçado pelos registros fotográficos comprobatórios da irregularidade 

que estava acometendo o equipamento e ainda, por uma carta informativa 

enviada ao consumidor, cientificando o mesmo não só sobre a inspeção, 

como também, sobre o prazo para a apresentação de eventual recurso, 

motivo pelo qual, não subsiste razão alguma para a irresignação inaugural. 

De suma importância ressaltar que, após a normalização da UC na data de 

09/07/2018 (informação extraída do TOI anexo à defesa), as leituras 

subsequentes passaram a registrar um aumento no consumo de energia 

se comparado aos meses anteriores, o que, definitivamente, evidencia que 

o consumidor, ainda que de forma involuntária, estava sendo beneficiado 

pelo registro de um consumo de energia inferior ao que efetivamente 

estava sendo usufruído. Portanto, tendo em vista o conjunto de provas 

apresentado nos presentes autos, entendo que, além de não ter sido 

devidamente comprovada qualquer falha ou defeito na prestação dos 

serviços por parte da Concessionária de Energia (artigo 14, § 3º, I, do 

Código do Consumidor), a cobrança da fatura apurada a título de 

recuperação de consumo refletiu igualmente o exercício regular do direito 
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de credora da Reclamada (artigo 188, I, do Código Civil), não havendo a 

menor possibilidade de ser reconhecida a inexigibilidade do débito (R$ 

1.209,48). Visando corroborar as explanações supramencionadas, 

seguem colacionadas, por analogia, algumas jurisprudências pátrias: 

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA 

– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FOTOS QUE COMPROVAM A 

IRREGULARIDADE O DESVIO DE ENERGIA – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. 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, 

onde é possível identificar facilmente o desvio realizado diretamente na 

fiação de baixa tensão. Não há que se falar em realização de perícia, 

tendo em vista que o registro fotográfico, como dito, demonstra de forma 

clara o desvio. Recurso conhecido e provido para reforma da sentença de 

procedência para julgar improcedente a ação. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 200121220158110007/2016, Relator: Dr. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2016).”. 

(Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/ pedido de 

tutela antecipada – Débitos apurados após lavratura de Termos de 

Ocorrência de Irregularidade (TOI) - Existência de demonstração, pela ré, 

de que de fato houve irregularidade na medição do consumo, pois além do 

TOI, foi lavrado boletim de ocorrência em que constatada por autoridade 

policial a manipulação do relógio medidor, com a decretação de prisão em 

flagrante do autor, quando tentava se evadir do local - Existência de 

demonstrativo de consumo que dá conta do aumento considerável do 

consumo de energia elétrica do imóvel após a troca do relógio medidor - 

Caracterização de degrau de consumo - Legitimidade de cobrança de 

diferenças não faturadas – (...) – R. sentença monocrática mantida – 

R e c u r s o  i m p r o v i d o .  ( T J - S P  1 0 0 0 4 5 9 2 1 2 0 1 8 8 2 6 0 0 7 7  S P 

1000459-21.2018.8.26.0077, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 

02/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). - Do pedido de 

devolução de valores: No que se refere à pretensão do Reclamante em 

obter a restituição do valor pago à Reclamada (R$ 1.000,00) em 

decorrência de um parcelamento de dívidas, entendo que a mesma não 

reivindica a proteção jurisdicional. A meu ver, o fato de o Reclamante ter 

aderido ao parcelamento/financiamento de suas dívidas junto à 

Reclamada, chegando inclusive a “tomar emprestado” o valor 

correspondente à entrada (ou seja, um comportamento incompatível com o 

perfil de alguém que não concorda com eventual cobrança), demonstra 

que não houve nenhum vício na manifestação de sua vontade. Da 

exegese das informações registradas no famigerado “Parcelamento” 

(documento anexo ao ID nº 27050153), extrai-se que o mesmo 

compreendia não só as faturas referentes a julho/2018 (com registro de 

acúmulo de consumo) e àquela correspondente à “Recuperação de 

Consumo”, como também, as faturas regulares dos meses de setembro a 

novembro/2018. Logo, não tendo o Reclamante se dignado em instruir a 

inicial com qualquer prova indicando o regular pagamento de suas faturas 

(obviamente, desde a famigerada inspeção realizada na UC em 

julho/2018), o que, em tese, se prestaria em comprometer o parcelamento 

noticiado nos autos (haja vista que, segundo restou mencionado, o mesmo 

compreendia a negociação de faturas vencidas no final de 2018), tenho 

que o inconformismo do Reclamante não possui credibilidade. - Do pedido 

de dano moral: No que se refere à pretensão indenizatória a título de dano 

moral, entendo que a mesma comporta o acolhimento deste juízo. Embora a 

Reclamada tenha ventilado em sua defesa que não houve a suspensão de 

energia da UC, mas sim a retirada de uma irregularidade, tenho que tais 

argumentos devem ser repelidos, pois, segundo informações registradas 

no TOI apresentado pela própria Concessionária de Energia, na data em 

que foi realizada a vistoria (09/07/2018, ou seja, a data informada pelo 

Reclamante na manifestação inicial) o fornecimento de energia foi 

suspenso. Consoante entendimento atualmente perfilhado pelo STJ (Tema 

Repetitivo 699), não subsistem dúvidas acerca da possibilidade de um 

prestador de serviço público suspender o fornecimento de energia elétrica 

(ou seja, um serviço essencial) por débitos pretéritos (recuperação de 

consumo), contudo, desde que preenchidos alguns requisitos. Nesse 

sentido, segue abaixo uma decisão proferida pelo TJRS: “RETRATAÇÃO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. CORTE/SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA PRETÉRITA. LIMINAR. TEMA Nº 699 DO STJ. 

Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.412.433/RS (Tema nº 699 

do STJ), é possível o corte no fornecimento do serviço em caso de 

recuperação de consumo, contanto que: a) observados os princípios do 

contraditório e da ampla defesa; b) o período discutido englobe apenas os 

90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade; e c) 

executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito. 

Desta forma, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), é caso de se 

dar parcial provimento ao agravo de instrumento, a fim de limitar a tutela 

deferida pelo Julgador a quo aos termos do Tema nº 699 do STJ.Assim: 

tem a concessionária até 90 dias para efetuar o corte, contados do 

vencimento da dívida, contanto que o período discutido englobe tão 

somente os 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, o que 

somente poderá ocorrer caso este período seja destacado e possibilitado 

na cobrança de recuperação de consumo.AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PARCIALMENTE PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS 

- AI: 70025692245 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 31/07/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/09/2019).”. (Destaquei). In casu, além de ter suspendido o fornecimento 

de energia na data da vistoria (ou seja, quando o débito de recuperação 

de consumo sequer havia sido apurado), a carta enviada ao consumidor 

demonstrou que a Concessionária está promovendo a recuperação de 04 

meses anteriores à constatação do vício, motivo pelo qual, não tenho 

dúvidas acerca da falha incorrida pela Reclamada. Como a situação 

debatida nos autos não se encontra em harmonia com os critérios 

estabelecidos pelo STJ, a Reclamada não deveria ter promovido a 

suspensão do fornecimento de energia, mas sim, se limitado em exigir o 

seu crédito por meio das vias ordinárias de cobrança. Desta forma, tendo 

em vista o irrefutável ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) praticado pela 

Reclamada, entendo que a mesma deve ser responsabilizada pelos 

infortúnios vivenciados pelo consumidor. No que tange à reparação do 

dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, 

incide a responsabilidade 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 pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante teve o fornecimento de energia de sua UC indevidamente 

suspenso. No que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma 

não se revela necessária, pois, o prejuízo imaterial auferido pelo 

Reclamante está intimamente concatenado ao ato ilícito irrefutavelmente 

praticado pela Concessionária de Energia Ré. 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 a fundamentação supra, segue colacionada 

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). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). - 

Do pedido contraposto: Por fim, no que diz respeito ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada, entendo que o mesmo comporta parcial 
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acolhimento. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). Não 

obstante as faturas debatidas na presente demanda (nos valores de R$ 

1.209,48 e R$ 1.114,49) tenham se revelado legítimas, ainda assim 

entendo que as mesmas não podem ser executadas nos presentes autos. 

Isso porque, segundo consta do “parcelamento” apresentado pela 

Reclamada (ID nº 27050153), as mencionadas faturas já foram objeto de 

uma renegociação (a qual, reitero, engloba inclusive as faturas regulares 

correspondentes aos meses de setembro a novembro/2018), motivo pelo 

qual, entendo que a Concessionária deve se valer das vias ordinárias de 

cobrança para a satisfação de seu crédito. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

apenas para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização 

por danos morais ao Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a ser corrigido pelo índice INPC a partir do presente decisum (súmula 362 

do STJ), bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja 

vista tratar-se de responsabilidade contratual, não havendo de se falar em 

restituição de valores (dano material); abstenção de cobrança (no tocante 

ao parcelamento anteriormente aderido pelo Autor); declaração de 

ilegalidade do TOI ou ainda, reconhecimento da inexistência de débitos. 

Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto 

formulado pela Reclamada, apenas para reconhecer a legitimidade das 

faturas nos valores de R$ 1.209,48 e R$ 1.114,49. Por fim, REVOGO a 

decisão interlocutória vinculada ao ID nº 22776108, no entanto, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015). 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, 14 de janeiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012946-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOPESCA PISCICULTURA E FRIGORIFICO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1012946-37.2019.8.11.0002 Reclamante: Frigopesca 

Piscicultura e Frigorifico Ltda. - ME Reclamada: Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S.A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. A Reclamante esclareceu na petição inicial ser usuária dos 

serviços da Reclamada (mediante a titularidade da UC nº 6/782678-7), bem 

como, que ao recepcionar as faturas de julho e agosto/2019, deparou-se 

com a repentina cobrança de uma tarifa denominada “Energia Reativa 

Excedente” que, por sua vez, aumentou consideravelmente o valor que 

até então vinha sendo cobrado em suas faturas (cuja média mensal era 

representada pelo valor de R$ 26.159,45). A Autora relatou que não foi 

previamente comunicada sobre o acréscimo de uma nova taxa em suas 

faturas, bem como, que os valores cobrados nos meses de julho (R$ 

41.310,99) e agosto/2019 (R$ 38.859,36) são absurdos e ainda, que 

apesar de ter contestado administrativamente as mencionadas cobranças, 

não obteve respaldo por parte da Concessionária. Por entender que as 

mencionadas cobranças são indevidas e ainda, lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

almejando não só a revisão das mencionadas faturas, como também, a 

condenação da Ré ao pagamento de uma verba indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada arguiu preliminarmente a incompetência do 

Juizado pelo valor da causa, bem como, sustentou que a Reclamante não 

detém interesse de agir. No que se refere ao mérito da defesa, a 

Reclamada defendeu a legalidade das cobranças, bem como, teceu 

algumas considerações acerca da responsabilidade do cliente por suas 

instalações elétricas e dos fatores que podem ensejar o aumento no 

consumo de energia e ainda, destacou que não se fazem presentes os 

requisitos necessários à reparação por danos morais. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. 

Oportuno registrar inicialmente que, consoante entendimento perfilhado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a enfrentar 

toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já tiver encontrado um 

motivo suficiente para respaldar o pronunciamento jurisdicional (STJ. 1ª 

Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, 

Info 585). Ademais, consigna-se que o posicionamento supracitado vem 

sendo adotado pelos respeitáveis Tribunais de Justiça pátrios, conforme 

pode ser verificado na jurisprudência que segue abaixo colacionada: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE 

EXECUÇÃO SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. 

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - 

Ademais, o juiz não está obrigado a analisar individualmente as alegações 

das partes, muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, 

como decide reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado 

não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes 

para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, 

mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob 

seu julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70078900792, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, tenho 

que a preliminar de incompetência arguida pela Concessionária de Energia 

reivindica acolhimento. Reza o artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 3º 

O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I – as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes 

o salário mínimo;”. (Destaquei). Consoante pode ser facilmente visualizado 

na petição inicial, a empresa Reclamante atribuiu como valor da causa a 

importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ou seja, incorrendo em 

patente violação aos preceitos do dispositivo legal supracitado e, 

consequentemente, extirpando a competência deste juízo para apreciação 

do feito. No entanto, tempestivo consignar que a importância supra, na 

verdade, não reflete corretamente o valor que deveria ter sido atribuído à 

causa. Dispõe o artigo 292, VI do CPC/2015 que: “Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação 

em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles;”. (Destaquei). Da exegese dos pedidos elencados 

na inicial, verifica-se que a Reclamante almeja não só a revisão das 

faturas correspondentes aos meses de julho e agosto/2019 (cuja parte 

controvertida, referente às taxas de subsídio e energia reativa excedente, 

é representada pelo montante total de R$ 30.175,27), como também, a 

condenação da Concessionária ao pagamento de uma indenização 

representada por 30 salários mínimos (representados, à época da 

propositura da lide, pela importância de R$ 29.940,00). Logo, ao promover 

a somatória dos valores correspondentes às pretensões da parte Autora, 

tenho que o valor da causa deve ser representado pelo montante total de 

R$ 60.115,27 (sessenta mil cento e quinze reais e vinte e sete centavos), 
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o qual, assim como o equivocado valor registrado na inicial, afasta a 

competência deste juízo para apreciação do feito. Por mero amor ao 

debate, não se pode olvidar que, embora o artigo 3º, § 3º, da Lei nº 

9.099/95 preconize que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei 

importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste 

artigo”, convém alvitrar à Reclamante que a mesma não está promovendo 

a cobrança de qualquer valor/crédito em face da Concessionária 

(havendo uma nítida distinção de uma pretensão condenatória), motivo 

pelo qual, tenho que o referido dispositivo não se amolda à presente lide. 

Visando corroborar toda a sucinta fundamentação exarada no presente 

decisum, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO. 

ACÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO 

VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Conforme dispõe o artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial cível tem competência para julgamento das causas cujo 

valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo. Ação proposta 

pelos requerentes, com pretensão total de R$ 91.855,50 (noventa e um mil 

oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), que excede o 

limite de alçada desta Justiça Especializada. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

146712320158110001/2016, Turma Recursal Única de MT, Relator: Dr. 

Nelson Dorigatti, Julgado em 21/10/2016).”. (Destaquei). Portanto, com 

supedâneo na explanação alhures mencionada, tenho que outro caminho 

não há a ser trilhado por este juízo, senão contemplar a incompetência 

deste juízo para apreciação da lide, pois, reitero, não bastasse o valor 

atribuído originalmente à causa, a somatória das pretensões da 

Reclamante igualmente excede os limites estabelecidos pela Lei dos 

Juizados Especiais. Dispositivo: Diante de todo o exposto, acolho a 

preliminar arguida pela Reclamada e, com respaldo no artigo 3º, I c/c artigo 

51, II, ambos da Lei nº 9.099/95, DECLARO a incompetência deste juízo 

para processar e julgar o feito e, consequentemente, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por fim, REVOGO a 

decisão interlocutória vinculada ao ID nº 24114297 e ainda, com base no 

artigo 292, § 3º, do CPC/2015, RETIFICO, ex officio, o valor outrora 

atribuído à causa para o montante de R$ 60.115,27 (sessenta mil cento e 

quinze reais e vinte e sete centavos). 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, 14 de janeiro de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015371-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1015371-37.2019.8.11.0002 Reclamante: Willian Francisco de 

Oliveira Silva Reclamada: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Consoante se extrai do ID nº 

25251397, o Reclamante foi intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar uma procuração com a data de emissão atualizada, sob pena 

de indeferimento da inicial. Reza o artigo 321, parágrafo único, do 

CPC/2015 que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”. (Destaquei). Não obstante a parte Autora tenha 

colacionado aos autos uma nova procuração (manifestação anexa ao ID 

nº 25426047), o fato é que o referido documento sequer se encontra 

devidamente assinado, o que, por sua vez, demonstra que não houve a 

devida cautela no atendimento da incumbência anteriormente determinada 

pelo juízo. Logo, por corolário lógico, tenho que outro caminho não há a 

ser trilhado, senão contemplar o indeferimento da inicial. No intuito de 

corroborar a sucinta fundamentação exarada no presente decisum, segue 

transcrita uma jurisprudência proveniente da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

EXTRATO RETIRADO POR EMPRESA PARTICULAR - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA À INICIAL (ART. 321, CPC/15) - DESCUMPRIMENTO - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

MANTIDA.  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

164013220168110002/2017, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2017).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 485, I, c/c 

artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC/2015, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 14 de janeiro de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017263-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017263-78.2019.8.11.0002 Reclamante: Tatiane Maria da Silva 

Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo 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 (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial 

que, ao tentar realizar uma compra no comércio local, tomou conhecimento 

de que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo 

valor de R$ 289,59 (vencida em 16/05/2017). No entanto, a Autora 

informou que não tem débito algum com a Concessionária de Energia, 

motivo pelo qual, acredita que tanto a cobrança quanto a inserção 

creditícia são indevidas. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou 

que o débito alegado desconhecido se trata de uma pendência financeira 

referente à Unidade Consumidora nº 1341431-3 (Rua Joel Nassarden, nº 

07, Bairro São Simão, Várzea Grande – MT), bem como, que apesar de a 

Reclamante ter ventilado que não teria relação contratual com a 

Concessionária, a mesma apresentou uma fatura de energia (como sendo 

comprovante de residência) nos autos do processo nº 

8011799-51.2019.811.0002. A Postulada defendeu que, em decorrência 

do inadimplemento incorrido pela Demandante, apenas exerceu o seu 

regular direito de credora, não havendo de se falar em prática de ato ilícito 

ou ainda, na existência de danos morais indenizáveis. Com respaldo nos 

referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 
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promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental anexado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora a 

Reclamante tenha ventilado argumentos no intuito de induzir este juízo a 

acreditar que não havia nenhum vínculo jurídico entre as partes, 

verifica-se que o endereço informado no preâmbulo da exordial se trata da 

mesma localidade que está cadastrada nos sistemas da Concessionária 

de Energia. Ademais, segundo informações apresentadas pela 

Reclamada, a Reclamante teria anexado nos autos de outra demanda 

judicial (processo nº 8011799-51.2019.811.0002) uma fatura de energia 

emitida pela Concessionária. Pois bem, a fim de extirpar qualquer dúvida 

acerca das considerações supracitadas, este juízo realizou uma pesquisa 

prévia do CPF da Reclamante junto ao sistema PROJUDI e, 

surpreendentemente, atestou que, nos autos do processo nº 

8011799-51.2019.811.0002 (ajuizado em detrimento da empresa 

Telefônica Brasil S/A.), a Reclamante apresentou como sendo o seu 

comprovante de residência uma fatura de energia emitida pela Reclamada 

(referente à UC nº 1341431-3). Acerca da possibilidade de serem 

emprestadas provas anexadas em outros processos para fins de 

comprovar a existência de vínculo entre os litigantes, cumpre transcrever, 

por analogia, um julgado proferido pela Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: “RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO 

NO VALOR DE R$ 684,44 (seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e 

quatro centavos) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DA RECLAMANTE PARA 

MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – 

PLEITO DA RECLAMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE – 

PROVA EMPRESTADA DOS AUTOS 8032551- 83.2015.811.0002 – 

JUNTADA DE CONTRATO EM OUTRO PROCESSO QUE DEMONSTRA A 

PACTUAÇÃO DIANTE DAS ASSINATURAS IDÊNTICAS, SENDO QUE O 

FEITO CITADO, INCLUSIVE FOI JULGADO IMPROCEDENTE EM RECURSAL, 

SENDO RECONHECIDA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA – 

SENTENÇA REFORMADA PARA QUE A AÇÃO SEJA JUGADA 

IMPROCEDENTE – RECONHECIDA A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA – 

RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA 

CONHECIDO E PROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

325521020158110002/2018, Turma Recursal Única, Relatora: Dra. Patrícia 

Ceni. Julgado em 13/04/2018).”. (Destaquei). Em não havendo nenhuma 

dúvida acerca da relação jurídica anteriormente estabelecida entre as 

partes, entendo que não há como exigir da Concessionária Ré qualquer 

prova acerca do pagamento da pendência motivadora da restrição 

debatida nesta lide, pois, trata-se de uma prova de cunho diabólico. 

Visando amparar o posicionamento supra, cumpre transcrever um julgado 

proveniente do TJRN: “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSCRIÇÃO DO NOME 

DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA DO AUTOR. 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO OU OUTRA PROVA A 

AMPARAR A NARRATIVA INICIAL. FATURAS APRESENTADAS E NÃO 

QUITADAS PELA DEMANDANTE. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS. 

IMPOSSIBILIDADE DA PARTE REQUERIDA PROVAR QUE O PAGAMENTO 

NÃO FOI REALIZADO, POR SE TRATAR DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGO 333, I DO CPC/73. 

DÉBITO NÃO QUITADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS 

MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 

20180060850 RN, Relator: Desembargador Ibanez Monteiro., Data de 

Julgamento: 28/08/2018, 2ª Câmara Cível).”. (Destaquei). Oportuno 

registrar que, em sede de impugnação, por acreditar que a Reclamada não 

apresentou nenhum “documento idôneo”, a Reclamante, de forma muito 

conveniente, se limitou em sustentar que não foram apresentadas provas 

acerca do vínculo jurídico entre as partes. Data máxima vênia às 

considerações registradas na impugnação, entendo que as mesmas 

apenas fortaleceram o entendimento de que este juízo estava sendo 

induzido ao erro, pois, consoante alhures mencionado, o vínculo existente 

entre as partes restou devidamente atestado por intermédio de um 

comprovante de residência apresentado pela própria Reclamante nos 

autos do processo nº 8011799-51.2019.811.0002 (o que, reitero, restou 

devidamente confirmado por este juízo por meio de uma simples consulta 

prévia junto ao sistema PROJUDI). Portanto, em não subsistindo dúvidas 

acerca da relação jurídica existente entre as partes, bem como, tendo em 

vista a inércia da Reclamante em apresentar o comprovante de pagamento 

da dívida debatida nesta lide (R$ 289,59 – Referente a maio/2017), tenho 

como verdadeiras as considerações exaradas na contestação, não 

havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, 

do CDC). Na verdade, não tendo a Reclamante promovido o oportuno 

pagamento de sua pendência, entendo que o apontamento restritivo 

submetido à apreciação deste juízo refletiu apenas o exercício do direito 

de credora da Concessionária de Energia, não havendo como lhe imputar 

a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). No intuito de 

resguardar toda a fundamentação supracitada, segue destacado, por 

analogia, um julgado contemplado pelo TJSP: “APELAÇÃO – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Autor 

que alega ter seu nome indevidamente inscrito no cadastro de 

inadimplentes em razão de dívida inexistente – Apresentação pela 

concessionária ré de provas que demonstram a existência de relação 

jurídica entre as partes e a origem da dívida – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – 

Exercício regular do direito da empresa ré em proceder a negativação da 

dívida. (...) RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP 

10418701220178260002 SP 1041870-12.2017.8.26.0002, Relator: Luis 

Fernando Nishi, Data de Julgamento: 18/06/2018, 32ª Câmara de Direito 

Privado).”. (Destaquei). Ante todo o exposto, considerando que a 

Reclamada se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório 

(artigo 373, II, do CPC/2015), tenho que resta prejudicado o acolhimento 

das pretensões inaugurais, sejam elas de cunho declaratório ou 

indenizatório. - Da litigância de má-fé: Da exegese dos fatos debatidos nos 

autos, restou evidente que a parte Autora, de forma intencional e maliciosa 

(ciente do vínculo mantido com a Ré e de que existem débitos pendentes 

de pagamento), distorceu a realidade dos fatos no intuito de induzir este 

juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código 

de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A irrefutável alteração da realidade fática pela Reclamante fez emergir 

uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se tanto a exordial 

quanto a impugnação como sendo a materialização de sua 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 efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser incansavelmente combatidas, até 

porque o Código do Consumidor não pode continuar a ser utilizado como 

escudo à litigância de má-fé. - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no 

que concerne ao pedido contraposto apresentado pela Reclamada, 

entendo que o mesmo merece ser parcialmente acolhido. Reza o artigo 31 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao 

réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º 

desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Considerando que o cerne da lide se cinge à 

pendência representada pelo valor de R$ 289,59 (duzentos e oitenta e 

nove reais e cinquenta e nove centavos), ou seja, a dívida responsável 

pelo apontamento restritivo questionado pela Reclamante, entendo que 

cabe à Concessionária de Energia exigir nos presentes autos apenas o 

adimplemento do referido montante e, no tocante à diferença, valer-se das 

vias ordinárias de cobrança. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, 

CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigido até a 

época do seu efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais sugiro para que sejam fixados no montante de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 289,59 (duzentos e 
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oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), a qual haverá de ser 

devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do 

vencimento da referida dívida (16/05/2017). Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015), no entanto, consigno que a gratuidade não afasta a 

condenação proveniente da litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). 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, 14 de janeiro de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011879-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL GOMES BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº: 1011879-37.2019.8.11.0002 Reclamante: Jardel Gomes 

Botelho Reclamada: Ativos S/A. Securitizadora de Créditos Financeiros 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O Reclamante esclareceu na 

petição inicial que foi negativado a pedido da Reclamada, em decorrência 

do inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

265,75. No entanto, o Autor sustentou que não possui débito algum com a 

parte Ré, motivo pelo qual, acredita que tanto a cobrança quanto a 

inserção creditícia são indevidas. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada arguiu preliminar de ausência de legitimidade e, no tocante ao 

mérito, esclareceu que o débito questionado pelo Autor é decorrente de 

uma cessão de crédito firmada pela mesma junto ao Banco do Brasil, ou 

seja, instituição com a qual o Postulante mantinha vínculo. A Demandada 

defendeu que, em decorrência do inadimplemento incorrido pelo 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, motivo pelo qual, 

entende que inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo 

nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da 

lide. Oportuno registrar inicialmente que, consoante entendimento 

perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a 

enfrentar toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já tiver 

encontrado um motivo suficiente para respaldar o pronunciamento 

jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 

julgado em 8/6/2016, Info 585). Ademais, consigna-se que o 

posicionamento supracitado vem sendo adotado pelos respeitáveis 

Tribunais de Justiça pátrios, conforme pode ser verificado na 

jurisprudência que segue colacionada: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO SUSPENSO. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. 

IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz não está obrigado 

a analisar individualmente as alegações das partes, muito menos está 

obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, como decide reiteradamente o 

Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado a responder a 

todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu 

encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir 

fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento, tal como 

ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 

30/08/2018).”. (Destaquei). Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo documental 

protocolado nos autos, tenho que subsiste um obstáculo intransponível 

que impede este juízo de enfrentar o mérito da lide. Consoante pode ser 

facilmente verificado nos documentos que instruíram a inicial, o endereço 

residencial do Reclamante está localizado na cidade de Cuiabá – MT, o 

que, conseguintemente, retira a competência deste juízo para a análise do 

feito. Preconiza o artigo 4º, III, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: III - do 

domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de 

dano de qualquer natureza.”. (Destaquei). No que concerne à 

possibilidade de reconhecimento, ex officio, da incompetência territorial, 

cumpre transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 89 do FONAJE 

(Fórum Nacional de Juizados Especiais): “ENUNCIADO 89 – A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).”. (Destaquei). 

A fim de corroborar a sucinta fundamentação exarada no presente 

decisum, segue colacionada, por analogia, uma decisão proveniente do 

TJRS: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO 

ENUNCIADO Nº 89 DO FONAJE. INAPLICABILIDADE DA SUMULA Nº 33 DO 

STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENTENDIMENTO 

UNIFORMIZADO PELO INCIDENTE Nº 71006928311. SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007678436, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Portanto, 

considerando que o fato de o Reclamante residir em outra Comarca subtrai 

a competência deste juízo, tenho que outro caminho não há a ser trilhado, 

senão extinguir o feito sem a apreciação do mérito. Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, com amparo no artigo 51, III, da Lei nº 9.099/95, reconheço 

a incompetência territorial deste juízo e, conseguintemente, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

22 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017070-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1017070-63.2019.8.11.0002 Reclamante: Rodrigo Cândido da 

Silva Reclamado: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizados SENTENÇA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Não obstante o Reclamado, em sede de contestação, tenha 

postulado pelo depoimento pessoal da parte Autora, revela-se tempestivo 

alvitrar que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de 

eventual requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os 
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documentos colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar 

este juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade de 

ser produzida qualquer prova em audiência de instrução e julgamento. A 

fim de corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre 

fazer menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da 

prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua 

produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pelo Reclamado e, consequentemente, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente a lide. Fundamento e decido. Da preliminar: - Do pedido 

de justiça gratuita: Preliminarmente, o Reclamado sustentou que o 

Reclamante não só deixou de apresentar documentos aptos a comprovar 

a sua insuficiência de recursos, como também, provou a sua condição de 

arcar com as despesas judiciárias por intermédio da contratação de um 

advogado particular. Com respaldo nos referidos argumentos, o 

Reclamado impugnou o pedido referente à gratuidade da justiça. Com a 

devida vênia às considerações apresentadas pelo Reclamado, tenho que 

as mesmas não comportam acolhimento, pois, segundo previsão contida 

no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. 

(Destaquei). Ademais, o simples fato de o Reclamante estar sendo 

assistido por um advogado particular não impede que lhe seja concedida a 

gratuidade da justiça (artigo 99, § 4º, do CPC/2015). Entendo que, se o 

Reclamado defende a necessidade de rejeição do pedido de assistência 

judiciária formulado pelo Reclamante, cabia ao próprio Fundo de 

Investimentos ter apresentado a este juízo alguma prova passível de 

afastar o entendimento acerca da condição de miserabilidade jurídica da 

parte Autora, o que, definitivamente, não obteve sucesso em fazer. Como 

se não bastasse, consigno que, independentemente do deferimento do 

pedido de assistência judiciária, dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: 

“O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”. (Destaquei). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar realizar compras de forma 

parcelada, 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$ 772,46. No entanto, o Autor 

informou que não reconhece o débito que lhe está sendo cobrado, pois, 

não possui relação jurídica com o Réu. Por entender que foi negativado 

indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado esclareceu que a 

pendência debatida nos autos foi originalmente contraída pelo Reclamante 

junto à “Via Varejo”, bem como, que a dívida em questão lhe foi cedida por 

intermédio de um contrato de cessão de crédito firmado junto à referida 

empresa (cedente). O Reclamado (cessionário) sustentou que, em 

decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu 

o seu direito de credor, não havendo de se falar em prática de ato ilícito ou 

ainda, na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, o Reclamado postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental colacionado aos autos, tenho que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus de apresentar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, II, do CPC/2015) das 

pretensões inaugurais. Primeiramente, consigno que não subsistem 

dúvidas acerca do vínculo jurídico outrora estabelecido entre o 

Reclamante e a empresa cedente (Via Varejo), pois, o Reclamado 

apresentou a cópia de esclarecedores documentos, dentre eles: “Contrato 

de Venda Financiada”; “Planilha de Demonstração de Custo Efetivo Total” e 

“Ficha para Aprovação de Crédito”, todos devidamente assinados pela 

parte Autora. Já no que se refere à origem da dívida debatida nos autos, 

tenho que a mesma foi devidamente esclarecida. Da exegese do 

instrumento contratual alhures mencionado (“Contrato de Venda 

Financiada”), verifica-se que o Reclamante financiou a importância de R$ 

580,00 (quinhentos e oitenta reais) junto à empresa cedente (Via Varejo), 

bem como, assumiu a responsabilidade de promover o pagamento de 12 

prestações no importe de R$ 71,05 (setenta e um reais e cinco centavos). 

Todavia, em que pese a obrigação assumida, tudo indica que o 

Demandante realmente quedou-se silente em honrar as parcelas vencidas 

a partir de maio/2015, tanto é que, segundo consta das telas sistêmicas 

vinculadas à defesa, foram registrados apenas os pagamentos das 

prestações compreendidas de janeiro a abril/2015. No entanto, em que 

pesem as considerações supracitadas (restando devidamente 

comprovada a relação estabelecida entre o Autor e a empresa Via Varejo, 

bem como, esclarecida a origem da pendência debatida nos presentes 

autos), o fato é que o Reclamado não logrou êxito em comprovar que 

empresa Via Varejo (cedente) lhe cedeu, por intermédio do alegado 

contrato de “Cessão de Crédito”, qualquer pendência existente em nome 

do Reclamante, o que, conseguintemente, faz emergir flagrante 

desrespeito ao que dispõe o artigo 288 do Código Civil, in verbis: “Art. 288. 

É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não 

celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular 

revestido das solenidades do § 1º do art. 654.”. (Destaquei). Logo, não 

tendo sido apresentada nenhuma prova de que a dívida outrora contraída 

pelo Reclamante foi efetivamente objeto de algum pacto de cessão de 

crédito, tendo absoluta convicção de que o Fundo Réu fez emergir uma 

irrefutável falha na prestação dos seus serviços, pois, não só submeteu o 

Postulante a uma cobrança irregular, como também, negativou 

indevidamente o nome do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito (artigo 186 do Código Civil). Desta forma, entendo que o 

Reclamado deve ser compelido não só a promover o cancelamento da 

dívida em seus sistemas (pois, não detém legitimidade alguma para realizar 

a cobrança da dívida debatida nesta demanda), como também, 

providenciar o cancelamento da anotação creditícia e ainda, ser 

responsabilizado civilmente pelos infortúnios suportados pelo Reclamante. 

A fim de respaldar o entendimento supracitado, segue abaixo, por 

analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRS: “AÇÃO ORDINÁRIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...) II. No caso concreto, em 

que pese a demonstração do débito perante às Lojas Marisa, não foi 

comprovada a cessão de crédito entre o cedente CREDI 21 e o 

cessionário Meridiano Fundo de Investimentos. Desta forma, deve ser 

declarado inexistente o débito em relação à autora e determinado o 

cancelamento da inscrição negativa procedida junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. III. Assim, reconhecida a conduta ilícita do requerido e 

caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a majoração do quantum 

indenizatório postulada, tendo em vista a condição social da autora, o 

potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter 

punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta 

Câmara em casos semelhantes. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO 

DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70074903402, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 27/09/2017).”. 

(Destaquei). No que concerne à reparação do dano, em se tratando o 

vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo, imperioso o 

reconhecimento da responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a comprovação do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que o Reclamante teve o seu nome negativado de forma indevida perante 

os Órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante 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, àquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, conforme súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 
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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 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). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, não havendo nenhum apontamento adicional em nome do 

Reclamante e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido do mesmo, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, primeiramente para 

DETERMINAR ao Reclamado para promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data. Ademais, CONDENO o Reclamado ao pagamento de uma 

indenização por danos morais ao Reclamante no valor de R$ 8.000,00 (oito 

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, contabilizados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação da anotação 

creditícia (06/05/2018). Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). 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, 22 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012421-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - 363.075.721-91 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1012421-55.2019.8.11.0002 Reclamante: Dayane Queturi Alves 

de Miranda Paduan Reclamada: Sociedade de Ensino Superior Estácio de 

Sá Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo 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 presente lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial que mantém contrato com a Reclamada 

(referente ao curso de “Engenharia Civil”), bem como, que em razão de 

problemas financeiros, atrasou o pagamento de algumas prestações, 

motivo pelo qual, formalizou um acordo para parcelamento do seu débito 

(parcelas representadas pela importância de R$ 113,28). A Postulante 

relatou que, apesar de ter promovido o pagamento da prestação (cujo 

vencimento estava previsto para 30/06/2019) devida à instituição de 

ensino na data de 02/07/2019, ainda assim a Reclamada inseriu o seu 

nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Por entender que foi 

negativada indevidamente e que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos 

de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada sustentou meritoriamente que constam 

em atraso as parcelas referentes aos meses de agosto e setembro/2019, 

motivo pelo qual, o nome da parte Autora foi negativado. A Postulada 

defendeu não ter praticado nenhum ato ilícito e ainda, que inexistem danos 

morais a serem indenizados, motivo pelo qual, pugnou pela improcedência 

da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 23868618 

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 ao acervo probatório protocolizado nos 

autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de apresentar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (desrespeitando de forma flagrante o artigo 373, II, do 

CPC/2015). Consoante pode ser visualizado nas provas que instruíram a 

exordial (especialmente o “Comprovante de Pagamento” e a “Informação 

Financeira”), a dívida (R$ 113,28) motivadora do apontamento restritivo 

debatido nesta lide, cujo vencimento estava originalmente previsto para 

30/06/2019, foi devidamente adimplida pela Reclamante na data de 

02/07/2019. A meu ver, restando documentalmente comprovado o 

adimplemento da famigerada prestação vencida em 30/06/2019, não 

subsistem dúvidas acerca da falha na prestação dos serviços da 

Reclamada, pois, a instituição de ensino não só desconsiderou a 

realização do pagamento alhures mencionado, como também, inseriu 

indevidamente o nome da consumidora junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito na data de 29/07/2019 (ou seja, quando a dívida já se encontrava 

devidamente quitada). Com a devida vênia à contestação protocolada nos 

autos, tenho que foram ventiladas considerações totalmente inócuas para 

comprometer o alicerce da tese inicial, pois, ao que tudo indica, a 

Reclamada sequer se atentou à prestação que motivou o apontamento 

questionado nos autos. Tratando-se 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), 

entendo que a Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, motivo 

pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se 

fizessem necessárias para evitar que consumidores como a Reclamante 

viessem a ser prejudicados. Portanto, não tendo sido ventilada nenhuma 

consideração minimamente plausível para justificar a anotação debatida 

nos presentes autos (a qual, reitero, foi efetivada dias após a dívida ter 

sido devidamente paga), tenho que o apontamento registrado em nome da 

Reclamante se revelou totalmente ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo 

pelo qual, a Reclamada deve ser compelida não só em promover o 

cancelamento da dívida (prestação vencida em 30/06/2019) em seus 

sistemas, como também, reparar os prejuízos imateriais suportados pela 

consumidora. No que concerne à reparação do dano, por se tratar, 

conforme alhures mencionado, de uma relação consumerista, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta da 

Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a Reclamante, 

mesmo tendo realizado o pagamento da parcela de R$ 113,28 (vencida em 

30/06/2019) na data de 02/07/2019, ainda assim teve o seu nome 
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negativado de forma irregular e abusiva perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência 

do TJMS: “APELAÇÃO CÍVEL – DÍVIDA QUITADA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabível se mostra a 

condenação da empresa apelante ao pagamento de indenização por 

danos morais, em razão da inscrição do nome da autora nos cadastros 

restritivos de crédito por débito já quitado. (...). (TJ-MS - APL: 

08144346020148120001 MS 0814434-60.2014.8.12.0001, Relator: Des. 

Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 25/10/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 26/10/2016).”. (Destaquei). No que tange à 

prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, 

a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa 

(presumido), ou seja, aquele que dispensa 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 abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar a fundamentação supra, segue abaixo, por 

analogia, um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA 

ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS 

PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. 

DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 

OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. 

(...) 3. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve 

atentar para a dupla finalidade da indenização, a saber, compensatória e 

pedagógica. Deve, outrossim, orientar-se pelos postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Valor indenizatório arbitrado pelo 

julgador singular que merece manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Por derradeiro, consigna-se que este juízo não pode ignorar o 

fato da Reclamante possuir outra anotação restritiva em seu nome, o que 

pode ser facilmente visualizado no comprovante de negativação anexo à 

inicial. Ainda que a negativação adicional efetivada pela credora “CIPASA 

VÁRZEA GRANDE” não seja preexistente à que está sendo discutida na 

presente demanda (o que, por si só, afasta a aplicabilidade da Súmula 385 

do STJ), tenho que a mesma não pode ser simplesmente desprezada, 

pois, detém importância para fins de arbitramento do quantum 

indenizatório. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, o fato da 

Reclamante possuir uma anotação restritiva adicional em seu nome (não 

preexistente) e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 113,28 

(cujo vencimento ocorreu 30/06/2019), bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da presente data. Ademais, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais à Reclamante no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil). 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, 22 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013015-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE CAMPOS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1013015-69.2019.8.11.0002 Reclamante: Rosinete Campos da 

Silva Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO) SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo 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 presente lide (artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil). Fundamento e decido. Das preliminares: - Da inépcia da inicial: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que a Reclamante deixou de 

apresentar um comprovante de restrição obtido junto à CDL do seu 

município. Desta forma, a empresa de telefonia pugnou para que a Autora 

fosse intimada a apresentar uma consulta extraída no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua manifestação e, 

consequentemente, extinção dos autos. Inobstante os argumentos acima 

mencionados, tenho que os mesmos não reivindicam a guarida deste juízo. 

A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 

restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum defeito ou 

irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ilegitimidade ativa: Ainda como 

matéria preliminar, a Reclamada esclareceu que a Demandante não é a 

titular do contrato vinculado ao comprovante de restrição anexado aos 

autos, motivo pelo qual, postulou pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa 

ad causam e, conseguintemente, para que o processo fosse extinto sem a 

resolução do mérito. Com a devida vênia às considerações supracitadas, 

tenho que as mesmas devem ser repelidas. Da exegese do comprovante 

de negativação vinculado aos autos, verifica-se cristalinamente que a 

parte Autora foi negativada justamente a pedido da empresa de telefonia 

Ré, razão pela qual, não há a menor possibilidade de ser acolhida a tese 

de ilegitimidade ativa. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da falta 

de interesse de agir: Por fim, a Reclamada sustentou em caráter preliminar 

que a Reclamante não realizou nenhum contato prévio para fins de 

solucionar a lide administrativamente (inexistindo qualquer pretensão 

resistida por parte da empresa de telefonia), motivo pelo qual, postulou 

não só pelo reconhecimento da falta de interesse de agir, como também, 

para que o processo fosse extinto sem julgamento do mérito. Em que pese 

a exposição supracitada, entendo que a mesma deve ser igualmente 

rechaçada. A meu ver, haverá o interesse processual de agir quando a 

pretensão se mostrar útil e necessária para a análise do direito do 

interessado, independentemente de qual venha a ser o pronunciamento 

jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, ainda que a 

Reclamada não tenha sido provocada na esfera administrativa (até mesmo 
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porque não se trata de um pré-requisito para o ajuizamento de qualquer 

demanda), o fato de a Reclamante ter sustentado que foi negativada 

indevidamente faz emergir não só o seu interesse, como também, a sua 

legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra mediante 

crediário, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida. No entanto, a Autora informou que desconhece o débito motivador 

de sua negativação, bem como, que apesar de ter tentado solucionar a 

questão administrativamente, não obteve sucesso. Por entender que foi 

negativada de forma indevida e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

esclareceu que o contrato informado no comprovante de restrição anexo 

à inicial não só possui um terceiro como titular (Sr. Jesus José de Souza), 

como também, sequer possui débitos pendentes passíveis de ensejar 

alguma negativação. A empresa Ré teceu algumas considerações sobre a 

aceitação de telas sistêmicas como meio de prova, bem como, que não 

praticou nenhum ato ilícito e ainda, que inexistem danos morais a serem 

indenizados, motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (incorrendo em flagrante desrespeito ao artigo 373, II, do 

CPC/2015). Embora tenha sustentado que o contrato motivador do 

apontamento debatido nos autos se encontra sob a titularidade de um 

terceiro, bem como, que inexistem quaisquer débitos pendentes, tais fatos 

não esclarecem como o nome da Demandante acabou sendo negativado, 

muito pelo contrário, apenas fazem emergir uma falha na prestação dos 

serviços da empresa de telefonia, pois, não foi apresentada 

absolutamente nenhuma prova de que, em algum momento, subsistiu 

vínculo entre as partes. Ademais, de forma um tanto contraditória à 

alegação de que o famigerado contrato nº 0375878808 pertence a um 

terceiro e não possui nenhuma dívida pendente de pagamento, a 

Reclamada ventilou em sua defesa que “agiu no exercício regular do seu 

direito, tendo agido em conformidade com o contrato celebrado, cobrando 

nada a mais do que foi aderido pela parte Autora”. (Destaquei). Diante dos 

contraditórios argumentos apresentados pela Reclamada, entendo que 

cabia à mesma ter apresentado documentos aptos a comprovar a 

contratação de qualquer serviço por parte da Demandante (seja um 

instrumento contratual ou eventual arquivo de áudio), ônus este que, 

definitivamente, não se desincumbiu, pois, limitou-se a apresentar telas 

sistêmicas unilaterais que, além de não possuírem força probatória, 

igualmente não se prestaram em conferir legitimidade à pendência 

motivadora do apontamento efetivado em nome da Reclamante. No intuito 

de corroborar o referido posicionamento, segue destacada, por analogia, 

uma jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/0019).”. (Destaquei). Ainda 

que tente se eximir de suas responsabilidades, cumpre registrar que, em 

se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação 

consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado as medidas preventivas que se fizessem necessárias 

para evitar que consumidores como a Reclamante fossem prejudicados. 

Consigna-se que a matéria debatida nos autos, qual seja, possível fraude 

na contratação de serviços, não é estranha às atividades típicas 

desenvolvidas/fornecidas pela empresa de telefonia (a qual, reitera-se, 

deve sempre zelar pela segurança na contratação de quaisquer dos seus 

serviços), razão pela qual, por se tratar de um fortuito interno, reitero que 

a mesma não tem o condão para afastar a responsabilidade da 

Reclamada. 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 minimamente 

comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, entendo que 

a negativação registrada em detrimento da Reclamante se revelou 

totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), amparando as pretensões 

submetidas à apreciação deste juízo. 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 artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Postulante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma 

jurisprudência oriunda do TJSP: “CIVIL. TELEFONIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMAÇÃO DO VÍNCULO 

JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) 2. Não provada a 

existência da causa subjacente à negativação, deve ela ser tomada como 

indevida, o que, por consequência, remete à existência de ofensa efetiva 

aos direitos da personal idade do autor.  ( . . . ) .  (TJ-SP 

10001227120178260334 SP 1000122-71.2017.8.26.0334, Relator: Artur 

Marques, Data de Julgamento: 23/10/2017, 35ª Câmara de Direito 

Privado).”. (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 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 
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da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, considerando o valor da dívida debatida nos autos (R$ 64,99), 

o fato da Reclamante não possuir nenhuma anotação adicional e ainda, a 

fim de evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas e, no tocante ao mérito da lide, 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, primeiramente para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nos autos, bem como, 

DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data. Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 6.000,00 

(seis 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 (23/08/2017). Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). 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, 

22 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (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: 1011910-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JAMIL DE MORAES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1011910-57.2019.8.11.0002 Reclamante: Antônio Jamil de 

Moraes Júnior Reclamada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Extrai-se 

do “Termo de Audiência de Conciliação” vinculado ao ID nº 26680609 que 

a parte Reclamante não compareceu na referida solenidade. Ademais, os 

andamentos processuais subsequentes demonstraram que a parte 

Postulante não apresentou absolutamente nenhuma manifestação para 

tentar justificar a sua ausência, motivo pelo qual, outro caminho não há a 

ser trilhado por este juízo, senão extinguir o presente feito. Dispositivo: 

Diante da contumácia incorrida pelo Demandante, bem como, com amparo 

no que resta disposto pelo artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO O 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Por derradeiro, com 

amparo no que preconiza o Enunciado nº 28 do FONAJE (Fórum Nacional 

de Juizados Especiais), CONDENO o Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, não podendo ser repetido o ajuizamento desta ação 

sem que seja realizado o prévio pagamento. 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, 23 de janeiro de 2020. 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. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017166-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CAPORALI (INTERESSADO)

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

 

Processo nº 1017166-78.2019.8.11.0002 Reclamante: Wagner Caporali 

Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Da necessária designação de 

audiência de instrução e julgamento: Apesar de a Reclamada ter postulado 

em sua defesa pela designação de uma audiência de instrução e 

julgamento (visando tomar o depoimento pessoal da parte Reclamante), 

revela-se tempestivo lembrar à mesma que cabe unicamente ao julgador 

examinar a pertinência de eventual requerimento de prova (Artigo 370 do 

CPC/2015). A meu ver, os documentos colacionados aos autos se revelam 

suficientes para auxiliar este juízo na formação do convencimento, não 

havendo necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. 

Outrossim, no que se refere às alegações inerentes ao expressivo 

número de demandas tendo por objeto supostas fraudes, as quais, 

possivelmente, podem ser provenientes de uma captação ilícita de 

clientes, entendo que a empresa de telefonia Ré detém totais condições 

financeiras e técnicas para elaborar um dossiê idôneo (munido das provas 

relacionadas à alegada infração disciplinar do patrono responsável pelo 

ajuizamento da presente lide) para, consequentemente, acionar as 

autoridades competentes. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da 

impossibilidade de inversão do ônus da prova: Ainda em caráter preliminar, 

a Reclamada sustentou que as alegações apresentadas pelo Reclamante 

não detêm verossimilhança, pois, a relação jurídica outrora firmada entre 

as partes transcorreu normalmente até que o consumidor, sem qualquer 

justificativa, deixou de honrar os pagamentos (faturas emitidas em 

decorrência da prestação dos serviços) que se faziam necessários. Com 

amparo nos argumentos acima mencionados, a Reclamada pugnou para 

que fosse reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Não obstante os argumentos ventilados pela empresa Ré, tenho que os 

mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a inversão do ônus da prova 

se tratar de um direito básico inerente a pessoa de todo e qualquer 

consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa de telefonia não 

apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de retirar o alicerce 

da condição de hipossuficiência técnica e financeira do Demandante. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de consulta extraída 

no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito.: Por fim, a Reclamada 

alegou como matéria preliminar que o Reclamante deixou de apresentar a 

consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a 

apresentar um documento obtido por meio de convênio com tais órgãos, 

impossibilitando a verificação da veracidade. Destarte, a empresa Ré 

postulou para que a parte Autora fosse intimada a emendar a sua inicial, a 

fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua 

manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Com a devida 

vênia às ponderações da Reclamada, tenho que as mesmas igualmente 

não reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes 

nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente 

preenchidos, não havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de 

comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a 
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preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial 

que teve o nome negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

332,61. No entanto, o Autor afirmou que desconhece o débito que lhe está 

sendo cobrado, bem como, que não consumiu os serviços da empresa de 

telefonia, motivo pelo qual, acredita ter sido negativado de forma indevida. 

Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços (habilitação 

da linha telefônica nº 65-9-9605-5779), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credora, não havendo de se falar em irregularidade do apontamento 

restritivo ou ainda, na existência de danos morais indenizáveis. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora o Reclamante tenha afirmado que “não 

reconhece” o débito que lhe está sendo cobrado, bem como, que “não 

consumiu os serviços” da empresa de telefonia (tentando induzir este 

juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo entre os litigantes), 

entendo que os esclarecimentos e, principalmente, os documentos 

apresentados pela Reclamada retiraram completamente o alicerce da 

petição inicial. In casu, a relação jurídica outrora estabelecida entre as 

partes restou devidamente comprovada, pois, a Reclamada apresentou em 

juízo a cópia de instrumentos contratuais (“Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP” e “Contrato de Permanência por Benefício”) 

devidamente assinados pelo Reclamante, bem como, a cópia da “CTPS” 

(Carteira de Trabalho e Previdência Social) pertencente ao consumidor e 

ainda, um “Relatório de Chamadas” demonstrando que o serviço foi 

devidamente utilizado. Ademais, oportuno consignar que, segundo 

informações extraídas das telas sistêmicas colacionadas ao corpo da 

contestação (cuja idoneidade somente está sendo levada em 

consideração por este juízo em decorrência dos documentos alhures 

mencionados), foram registrados pagamentos de faturas de maio/2018 a 

janeiro/2019, ou seja, um comportamento que, definitivamente, não condiz 

com o perfil de um fraudador. Já no que se refere à origem da dívida 

debatida nos presentes autos, entendo que a mesma restou esclarecida. 

Inobstante tivesse habilitado uma linha telefônica em seu nome (o que, 

reitero, restou comprovado por meio de instrumentos contratuais 

assinados e ainda, um documento de identificação pessoal), as 

mencionadas telas sistêmicas igualmente evidenciaram que o Postulante 

se quedou inerte em honrar o pagamento das faturas correspondentes 

aos meses de fevereiro a abril/2019, motivo pelo qual, entendo que restou 

devidamente justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Com o protocolo da contestação, tenho que cabia ao 

Reclamante rechaçar de forma específica todos os argumentos e 

documentos apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

tenho que o Reclamante ventilou apenas considerações genéricas, pois, 

apesar de ter defendido a necessidade de ser realizada uma perícia 

(exame grafotécnico) nas assinaturas lançadas nos instrumentos 

contratuais, o mesmo não se dignou em apontar absolutamente nenhum 

vestígio de fraude e ainda, não apresentou absolutamente nenhuma prova 

de que os seus documentos pessoais chegaram a ser eventualmente 

extraviados (o que, em tese, possibilitaria a ação de um fraudador), razão 

pela qual, tenho que os seus argumentos não possuem nenhuma 

credibilidade. Portanto, em havendo débitos pendentes, bem como, não 

tendo sido apresentado pelo Postulante qualquer prova indicando a devida 

contraprestação pelos serviços comprovadamente contratados e 

usufruídos (conforme se verifica no “Relatório de Chamadas” anexo à 

defesa), entendo que a restrição creditícia debatida nesta lide refletiu 

apenas o exercício regular do direito de credora da Reclamada, não 

havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, 

do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 

188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a fundamentação 

supramencionada, segue abaixo colacionada, por analogia, uma 

recentíssima decisão proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO - FATURAS 

INADIMPLIDAS - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. No caso de ação declaratória de inexistência de débito, é ônus 

do credor comprovar o vínculo jurídico celebrado entre as partes, vez que 

se trata de prova negativa. Considerando que a demandada juntou aos 

autos as respectivas faturas referentes aos serviços utilizados pela 

consumidora, demonstrando a relação jurídica, documentos esses que 

não foram impugnados especificamente pela parte contrária, não há que 

se falar em indenização. A conduta da empresa de telefonia, consistente 

na cobrança e inscrição do nome da demandante nos cadastros 

restritivos mostra-se lícita, representando exercício regular de direito. 

(TJ-MG - AC: 10000190997999001 MG, Relator: Valéria Rodrigues 

Queiroz, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 

20/01/2020).”. (Destaquei). Com respaldo em toda a fundamentação 

exarada no presente decisum, considerando que a Reclamada logrou êxito 

em comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do 

direito reivindicado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta 

prejudicado o acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste 

juízo, sejam elas de cunho declaratório ou indenizatório. - Da litigância de 

má-fé: Da exegese de tudo o que fora debatido nos autos, bem como, 

considerando o acervo probatório apresentado pela Reclamada, tenho que 

a parte Autora, intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a 

empresa ré e ainda, de que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a 

realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, 

consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. 

Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do 

FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A prática 

incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a 

materialização de sua 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 efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca 

do vínculo existente entre as partes (instrumentos contratuais assinados e 

documento de identificação pessoal), possivelmente seria condenada em 

danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor do Reclamante, 

o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. No 

entanto, de forma diversa do que quis fazer prevalecer a Reclamada, 

tenho que a má-fé não deve ser estendida ao patrono do Reclamante, 

pois, não foram apresentadas provas de que o causídico tenha 

participado decisivamente da distorção da realidade dos fatos. - Do pedido 

contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. 

Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). Consoante 

alhures mencionado, considerando que o Reclamante não apresentou nos 

presentes autos nenhum comprovante de que as pendências vencidas 

nos meses de fevereiro a abril/2019 chegaram a ser devidamente 

quitadas, tenho que assiste à empresa de telefonia Ré o direito de 

reivindicar o pagamento do crédito que lhe é devido, o qual, por sua vez, é 

representado pelo montante de R$ 332,61 (trezentos e trinta e dois reais e 

sessenta e um centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 
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apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 332,61 (trezentos e trinta 

e dois reais e sessenta e um centavos), a ser devidamente corrigida pelo 

índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 

43do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida (01/03/2019). Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que a 

gratuidade não afasta a condenação proveniente da litigância de má-fé 

(artigo 98, § 4º, do CPC/2015). 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, 

23 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (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: 1017344-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON REIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017344-27.2019.8.11.0002 Reclamante: Robson Reis da Silva 

Reclamada: Telefônica Brasil S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo 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 (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. 

Das preliminares: - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que as alegações apresentadas 

pelo Reclamante não detêm verossimilhança, pois, a relação jurídica 

firmada entre as partes transcorreu normalmente até que o consumidor, 

sem qualquer justificativa, deixou de honrar os pagamentos que se faziam 

necessários. Com amparo nos argumentos acima mencionados, a 

Reclamada pugnou para que fosse reconhecida a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Com a devida vênia as considerações 

supracitadas, tenho que as mesmas devem ser rejeitadas, pois, além de a 

inversão do ônus da prova se tratar de um direito básico inerente a 

pessoa de todo e qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa 

de telefonia não apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de 

retirar o alicerce da condição de hipossuficiência técnica e financeira do 

Demandante. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Ainda 

como matéria preliminar, a Reclamada sustentou que o Reclamante deixou 

de apresentar a consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

limitando-se a apresentar um documento obtido por meio de convênio com 

tais órgãos, impossibilitando a verificação da veracidade. Destarte, a 

empresa Ré postulou para que a parte Autora fosse intimada a emendar a 

sua inicial, a fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de 

sua manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Não obstante 

os argumentos ventilados pela Reclamada, entendo que os mesmos 

devem ser igualmente repelidos, pois, os requisitos constantes nos artigos 

319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não 

havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a 

apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que teve o nome 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 136,31. No entanto, o 

Autor informou que desconhece o valor que lhe está sendo cobrado, pois, 

não possui vínculo com a empresa de telefonia. Por entender que foi 

negativado indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços (habilitação 

da linha nº 66-9-9957-7503), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu regular 

direito de credora, não havendo de se falar em danos morais indenizáveis. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada postulou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das 

pretensões inaugurais (artigo 373, II, do CPC/2015). Inobstante a 

Reclamada tenha sustentado a regularidade do vínculo com a parte 

Autora, registra-se que a empresa de telefonia se limitou em colacionar ao 

corpo de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas, não anexando 

aos autos absolutamente nenhum documento apto para comprovar a 

efetiva contratação dos seus serviços. Com a devida vênia aos 

argumentos exarados na contestação, contemplo o entendimento de que, 

por se tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de algumas 

telas sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a existência de 

relação negocial, tampouco a legitimidade da dívida que está sendo exigida 

do consumidor. Nesse sentido, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. (...). A mera apresentação de telas de 

sistema informatizado, desacompanhadas de quaisquer outras evidências 

acerca da formalização da relação jurídica entre as partes, não é 

suficiente para comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral 

de tais documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: 

Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2019).”. (Destaquei). 

In casu, entendo que cabia à Reclamada comprovar a efetiva contratação 

de seus serviços mediante a apresentação de documentos dotados de 

integridade, como por exemplo um instrumento contratual devidamente 

assinado pelo cliente, bem como, os documentos pessoais que, em tese, 

deveriam ter sido exigidos no momento da suposta contratação ou ainda, 

um arquivo de áudio em que o próprio Reclamante tenha externado a sua 

adesão a algum serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, 

definitivamente, a empresa de telefonia não se desincumbiu. No que se 

refere ao “Relatório de Chamadas”, bem como, às faturas (cujo endereço 

destoa daquele informado no preâmbulo da inicial) apresentadas 

juntamente com a defesa, entendo que tais documentos, por estarem 

desprovidos de um instrumento contratual assinado ou de um eventual 

arquivo de áudio, conservam o mesmo caráter unilateral das famigeradas 

telas sistêmicas, não se revelando provas idôneas. Portanto, não tendo 

sido devidamente comprovada a relação contratual existente entre os 

litigantes, entendo que a negativação registrada em detrimento do 

Reclamante se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), 

amparando as pretensões submetidas à apreciação deste juízo e, por 

corolário lógico, comprometendo o acolhimento dos pedidos formulados na 

contestação (contraposto, litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade 

da justiça). Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, 

cumpre registrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes 

de uma relação consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação de quaisquer dos seus 

serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como o 
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Reclamante fossem prejudicados. 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 artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Postulante, mesmo não possuindo nenhum vínculo com a empresa de 

telefonia, ainda sim teve o seu nome negativado indevidamente perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No intuito de fortalecer toda a 

fundamentação exarada neste decisum, segue destacada uma decisão 

contemplada pelo TJRS: “APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 

Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que a autora 

nega a existência de contratação e de débito junto à operadora de 

telefonia ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação de 

serviço de telefonia e da origem do débito que motivou a inscrição 

desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova 

negativa. Telas do sistema informatizado que não se prestam para provar 

a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da 

prova que lhe competia, impõe-se a declaração de inexistência de dívida e 

o cancelamento da inscrição negativa. Inscrição em banco de dados. Dano 

moral. O ato ilícito e o nexo causal bastam para ensejar a indenização de 

danos morais puros, como é o caso de cadastramento restritivo de crédito 

indevido. A prova e o dano se esgotam na própria lesão à personalidade, 

na medida em que estão ínsitos nela. (...). APELAÇÃO DA RÉ 

DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078079506, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 29/08/2018).”. (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 referidos fundamentos, segue 

colacionada 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). Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, atento 

ao pedido indenizatório formulado na exordial e ainda, o fato do 

Reclamante não possuir nenhuma anotação adicional em seu nome, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito as preliminares arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida, primeiramente para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nos autos, bem como, 

DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data. Outrossim, CONDENO a Reclamada ao pagamento de 

uma indenização por danos morais ao Reclamante no importe de R$ 

5.000,00 (cinco 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 (17/03/2019). Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto formulado na contestação. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). 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, 23 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017065-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SIGA LTDA (REQUERENTE)

JANSON BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1017065-41.2019.8.11.0002 Reclamantes: Auto Posto Siga 

Ltda. e Janson Basso Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Antes de 

promover a análise das manifestações apresentadas pelos litigantes, 

tenho que o pedido de exclusão do Sr. “JANSON BASSO” do polo ativo 

comporta DEFERIMENTO, pois, consoante pode ser facilmente visualizado 

nos documentos que instruíram a exordial, quem detém a titularidade da UC 

nº 6/390442-2 é unicamente a empresa “AUTO POSTO SIGA LTDA.”. Ante 

o exposto, DETERMINO a exclusão do Sr. “JANSON BASSO” do polo ativo 

da presente lide. Das preliminares: - Da incompetência absoluta do Juizado 

Especial: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que, não tendo a 

Reclamante se utilizado de qualquer meio de prova para confirmar a sua 

irresignação, revela-se necessária a realização de uma prova pericial 

técnica tanto no equipamento de medição quanto nas instalações elétricas 

da UC (no sentido de confirmar se os consumos aferidos correspondem à 

utilização da energia). No entanto, por entender que a complexidade da 

referida prova afasta a competência do Juizado Especial Cível para 

apreciação do feito, a Reclamada postulou para que o processo fosse 

extinto por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. Não obstante 

as considerações ventiladas pela Reclamada, entendo que as mesmas 

não reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, o acervo probatório 

protocolado nos autos já se revela suficiente para fins de auxiliar este 
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juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade alguma 

de ser produzida qualquer prova adicional (seja ela documental, 

testemunhal ou ainda, pericial). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

- Da carência de ação – Falta de interesse de agir: Ainda como matéria 

preliminar, a Reclamada sustentou que em nenhum momento a Reclamante 

apontou qualquer irregularidade/ilegalidade quanto à prestação dos seus 

serviços, limitando-se apenas a discordar dos valores cobrados em suas 

faturas. Desta feita, por entender que a Reclamante não detém interesse 

processual, a Reclamada pugnou para que o feito fosse extinto sem 

julgamento do mérito. Com a devida vênia aos argumentos supracitados, 

tenho que os mesmos devem ser igualmente refutados. A meu ver, haverá 

o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e 

necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, se a empresa Reclamante entende que as faturas 

que lhe foram cobradas são indevidas e ainda, destoam do seu consumo 

regular, entendo que a mesma possui não só o interesse, como também, a 

legitimidade para reivindicar a tutela jurisdicional (artigo 17 do CPC/2015). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial que mantém vínculo com a Reclamada por 

intermédio da UC nº 6/390442-2, bem como, que em maio/2019 notou um 

substancial aumento no consumo da energia e ainda, que mesmo 

contestando a cobrança, promoveu o devido pagamento. A Autora relatou 

que, nos meses 08, 09, 10 e 11/2019, tornou a recepcionar faturas com 

valores abusivos, mesmo não tento alterado sua razão de consumo, bem 

como, estando o espaço parcialmente desativado (funcionando poucas 

horas do dia). A Postulante alegou que a Concessionária Ré se valeu de 

um lançamento de “recuperação de energia” para forjar uma inadimplência 

passível de culminar no corte do fornecimento de energia, caso a fatura 

não venha a ser adimplida. Por entender que está sendo vítima de uma 

cobrança indevida, a Reclamante ingressou com a presente demanda 

almejando a anulação das cobranças indevidas ou ainda, o refaturamento 

de suas faturas pela média do consumo. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que o faturamento originado das 

faturas questionadas nos autos decorreu do efetivo consumo de energia 

da Reclamante (de acordo com a leitura realizada no medidor), não 

havendo nenhuma abusividade ou irregularidade. A Postulada destacou 

que seus atos gozam de presunção de legalidade, bem como, esclareceu 

que o faturamento da UC é trifásico (haja vista se tratar de uma empresa) 

e tal fato implica em um consumo mais elevado se comparado a uma 

residência. A Concessionária teceu algumas considerações acerca dos 

fatores que podem ensejar um aumento no consumo de energia e ainda, 

sobre a responsabilidade da cliente por suas instalações elétricas. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 

25976007 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza 

Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor da Reclamante. 

Todavia, convém alvitrar à Reclamante que, não obstante se trate de um 

direito básico inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus da 

prova não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir 

da obrigação de apresentar ao juízo provas mínimas acerca dos fatos 

constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse 

sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJRO: 

“Apelação cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não 

recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso 

desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor (inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, 

devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a 

parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que 

tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos 

de existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório protocolado nos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Embora a Reclamante tenha sustentado que a 

Concessionária Ré amparou suas cobranças em um suposto lançamento 

de “recuperação de energia”, entendo que tais argumentos não fugiram da 

esfera das meras alegações, pois, consoante pontuado na decisão anexa 

ao ID nº 25976007, não foi apresentada a famigerada fatura de 

“recuperação de energia”, cópia da “Carta ao Cliente” (a qual, via de regra, 

é encaminhada ao consumidor) ou ainda, eventual “Termo de Ocorrência e 

Inspeção” (TOI). Ademais, não obstante tenha ventilado que chegou a 

reclamar/contestar administrativamente as faturas inerentes à sua 

Unidade Consumidora, a Reclamante não apresentou a este juízo nenhum 

protocolo de atendimento (o qual, normalmente, é fornecido pelo SAC da 

empresa fornecedora), senha de atendimento (no intuito de demonstrar 

que, por meio do seu representante legal, esteve na sede da 

Concessionária) ou eventual reclamação formalizada junto ao PROCON, o 

que, definitivamente, fragiliza sobremaneira a tese inaugural. Pois bem, 

não obstante toda a irresignação evidenciada pela Reclamante no que 

tange aos valores cobrados nas faturas dos meses 08 (R$ 4.148,38), 09 

(R$ 3.308,55), 10 (R$ 3.836,47) e 11 (R$ 3.656,15), entendo que a mesma 

não detém nenhum fundamento. Da exegese do “Histórico de Contas” 

anexado à exordial, verifica-se que os valores questionados pela 

Reclamante não destoam daqueles que vinham sendo cobrados nas 

faturas dos meses anteriores (com exceção da fatura correspondente a 

julho/2019 que, segundo consta no “Histórico de Consumo” da UC, teve 

registrado o menor consumo em 12 meses), mantendo-se praticamente 

nos mesmos patamares. Não se pode olvidar que, nos meses 

questionados pelo Reclamante houve o devido registro de leitura do 

equipamento medidor da UC (tanto é que o mencionado “Histórico de 

Contas” demonstra a data exata em que a leitura foi realizada), o que, por 

si só, demonstra que não houve falha na prestação dos serviços da 

concessionária e ainda, que o consumo aferido no equipamento 

corresponde exatamente ao que foi usufruído pela Demandante. Reza o 

artigo 14, § 3º, I, do Código do Consumidor que: “Art. 14. (...) § 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ”. (Destaquei). Como se 

não bastasse, chamou a atenção deste juízo o fato de a Reclamante não 

ter se dignado em apresentar a cópia das famigeradas faturas de 

cobrança (induzindo este juízo a acreditar que tal omissão foi proposital, 

no sentido de ocultar informações relacionadas à eventuais cobranças de 

bandeiras amarelas/vermelhas que, por sua vez, são passíveis de 

contribuir com o aumento dos valores cobrados pela Concessionária), bem 

como, não ter solicitado a realização de qualquer inspeção no seu 

equipamento medidor. Restando devidamente comprovado que houve o 

devido registro de leitura no equipamento existente na UC, bem como, a 

absoluta ausência de provas por parte da Reclamante (restando patente o 

descumprimento do artigo 373, I, do CPC/2015) e ainda, reitero, o fato dos 

valores registrados nas faturas debatidas nos autos se encontrarem 

praticamente nos mesmos patamares dos meses anteriores, entendo que 

o simples fato de ter sido apurado um aumento do consumo de energia em 

alguns meses específicos não se revela motivo suficiente para atribuir 

qualquer irregularidade ou abusividade nas cobranças perpetradas pela 

Concessionária Ré, motivo pelo qual, as considerações inaugurais 

carecem totalmente de fundamento, não havendo de se falar em anulação 

de cobranças ou refaturamento pela média. Visando corroborar a sucinta 

fundamentação exarada no presente decisum, segue abaixo, por analogia, 

uma decisão colegiada proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO EXCESSIVO. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. As provas adunadas aos autos não 

comprova o fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, 

inciso I, do CPC. Consumidor que não trouxe documentos aptos a 

demonstrar o alegado excesso de cobrança. Responsabilidade objetiva da 

concessionária de serviço público que não afasta o ônus do autor de 

provar o fato constitutivo de seu direito. Inteligência da súmula 330 desta 

Corte. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00442695920138190004, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 26/06/2019, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). Portanto, em não havendo 

nenhuma comprovação de que os valores cobrados nas faturas 

correspondentes aos meses de agosto a novembro/2019 foram indevidos, 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

refutar integralmente as pretensões inaugurais. - Do pedido contraposto: 

Por derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. Reza o artigo 31 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao 

réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º 

desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). In casu, restando incontroverso o fato de que 

a Reclamante não promoveu o devido adimplemento das faturas 

correspondentes aos meses de agosto e novembro/2019, tenho que 
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assiste à Concessionária de Energia Ré o direito de reivindicar o 

pagamento dos créditos que lhe são devidos, os quais, por sua vez, são 

representados pelos montantes de R$ 4.148,38 (agosto/2019), R$ 

3.308,55 (setembro/2019), R$ 3.836,47 (outubro/2019) e R$ 3.656,15 

(novembro/2019). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas 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 

IMPROCEDENTE a ação. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente, 

CONDENO a Reclamante ao pagamento dos valores de R$ 4.148,38 

(agosto/2019), R$ 3.308,55 (setembro/2019), R$ 3.836,47 (outubro/2019) 

e R$ 3.656,15 (novembro/2019), a serem devidamente corrigidos pelo 

índice INPC, bem como, com incidência de juros legais (simples) de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir dos respectivos vencimentos das 

faturas. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

25976007, bem como, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça 

formulado na inicial, pois, tratando-se a Reclamante de uma pessoa 

jurídica, não há como presumir ser verdadeira a alegação de sua 

hipossuficiência financeira e ainda, DETERMINO à Secretaria deste juízo 

para promover a exclusão do Sr. “JANSON BASSO” do sistema PJE. 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, 24 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017057-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BUENO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017057-64.2019.8.11.0002 Reclamante: Rafael Bueno Ferreira 

de Almeida Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da preliminar: - Da 

incompetência absoluta do Juizado Especial: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou que, não tendo o Reclamante se utilizado de qualquer meio de 

prova para confirmar a sua irresignação, revela-se necessária a 

realização de uma prova pericial técnica (seja no equipamento de medição 

instalado na UC ou nas próprias instalações elétricas). No entanto, por 

entender que a complexidade da referida prova afasta a competência do 

Juizado Especial Cível para apreciação do feito, a Reclamada postulou 

para que o processo fosse extinto por inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo. Não obstante as considerações ventiladas pela Reclamada, 

entendo que as mesmas não reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, 

o acervo probatório protocolado nos autos já se revela suficiente para fins 

de auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade alguma de ser produzida qualquer prova adicional (seja ela 

documental, testemunhal ou ainda, pericial), pois, as mesmas retardariam 

injustificadamente a resolução do feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que detém a 

titularidade da UC nº 6/2263803-4, bem como, que por motivos alheios a 

sua vontade, a energia se encontrava desligada, motivo pelo qual, 

procurou a Reclamada para uma negociação. O Autor relatou que, apesar 

de ter aderido a negociação, bem como, realizado o pagamento da 1ª 

parcela na data de 25/10/2019, a Concessionária não promoveu o 

restabelecimento dos serviços. O Postulante ressaltou que, não obstante 

tivesse buscado solucionar a questão administrativamente (protocolos de 

atendimento nº 61096756, nº 61152549, nº 61097692 e nº 61152611), não 

obteve sucesso. Por entender que a demora (superior a 10 dias) para o 

restabelecimento dos serviços de energia lhe proporcionou prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que a 

alegada demora na religação da energia é equivocada, pois, ao diligenciar 

para atender à solicitação do Reclamante, constatou que haviam 

irregularidades técnicas no medidor de energia instalado na UC, as quais, 

por sua vez, inviabilizaram o atendimento. A Ré relatou que as 

irregularidades foram esclarecidas ao Autor e ainda, destacou que cabia 

ao mesmo a responsabilidade de trocar o padrão da localidade. A 

Concessionária defendeu não ter praticado nenhum ato ilícito e que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para a configuração de danos 

morais, motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 25971872 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 do Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório protocolado nos autos, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de apresentar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões iniciais 

(desrespeitando de forma flagrante os preceitos do artigo 373, II, do 

CPC/2015). Embora a Reclamada tenha ventilado em sua defesa que 

“irregularidades técnicas” (no equipamento medidor) haviam comprometido 

o atendimento da solicitação formulada pelo Reclamante (no tocante ao 

restabelecimento do serviço de energia da UC), entendo que tais 

argumentos não fugiram da esfera das meras alegações. Além de não ter 

apresentado absolutamente nenhuma prova no intuito de 

demonstrar/esclarecer as alegadas “irregularidades” no equipamento 

medidor (o que poderia ser atestado por meio de um termo de inspeção e 

registros fotográficos), a Reclamada igualmente quedou-se inerte em 

comprovar que tais fatos foram devidamente esclarecidos ao consumidor 

ou ainda, que o mesmo restou cientificado para providenciar a troca do 

padrão de energia de sua residência. Por outro lado, verifica-se nos 

documentos que instruíram a inicial que o Reclamante não só promoveu o 

pagamento da fatura de cobrança devida à Concessionária, como também, 

buscou incessantemente obter o restabelecimento do serviço de energia 

na esfera administrativa (conforme protocolos obtidos de forma presencial 

e ainda, àqueles fornecidos por meio do SAC, quais sejam: nº 61096756, 

nº 61152549, nº 61097692 e nº 61152611). Não se pode olvidar o fato de 

que a Reclamada não combateu pontualmente os vários protocolos de 

atendimento informados pelo Reclamante, tampouco apresentou uma cópia 

dos arquivos de áudio ou ainda, a transcrição das conversas mantidas 

com o titular da UC, o que, conseguintemente, apenas corrobora o caráter 

genérico da contestação. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

artigo 176, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL: “Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; ”. (Destaquei). 

Considerando o fato de que o Reclamante se encontrava em situação de 

adimplência (no que se refere ao pagamento das faturas de energia), bem 

como, não tendo sido apresentada pela Ré nenhuma prova no intuito de 

comprovar quaisquer “irregularidades técnicas” no equipamento medidor 

da UC, entendo que, ao compelir o consumidor a ter de aguardar por prazo 

superior a 10 (dez) dias para finalmente ver restabelecido o fornecimento 

da energia de sua UC (mesmo tendo direcionado várias reclamações à 

Concessionária), a Reclamada não só fez emergir uma falha na prestação 

dos seus serviços, como também, incorreu na prática de um reprovável 

ato ilícito (art. 186 do Código Civil), motivo pelo qual, entendo que a mesma 

deve ser devidamente responsabilizada pelos infortúnios proporcionados 

ao consumidor. Tendo em vista que as condutas da Reclamada (na 

condição de fornecedora) são norteadas pelo princípio do interesse 

econômico, tenho como inequívoco que a mesma assume todos os riscos 

do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 
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preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como o Reclamante fossem prejudicados (ou seja, promover a religação 

da energia no prazo de 24 horas, nos termos da legislação setorial), o que 

não é o caso dos autos. Em se tratando o vínculo existente entre as 

partes de uma relação de consumo, bem como, não tendo sido 

apresentada nenhuma justificativa minimamente plausível sobre o período 

que o Demandante teve de aguardar para ver restabelecido o 

fornecimento de energia de sua UC, entendo que a Concessionária Ré 

deverá responder objetivamente pelo dano moral suportado pela Autora, 

nos termos do artigo 14 do CDC, in 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 a sua fruição e riscos.”. (Destaquei). É inegável que, o 

fato do Reclamante ter de aguardar por período superior a 10 (dez) dias 

para ver restabelecido um serviço essencial (fornecimento da energia 

elétrica), mesmo tendo entrado em contato por diversas vezes com a Ré 

(conforme protocolos de atendimento alhures mencionados), causou-lhe 

abalos que superam, em muito, a esfera dos meros aborrecimentos 

cotidianos, razão pela qual, a pretensão indenizatória (danos morais) 

submetida à apreciação deste juízo comporta acolhimento. Visando 

fortalecer toda a fundamentação exarada no presente decisum, cumpre 

transcrever, por analogia, algumas jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO 

DA CONCESISONÁRIA RÉ. (...). Os serviços públicos devem ser 

prestados de forma adequada, eficiente e segura, e no caso dos serviços 

essenciais, de forma contínua. O prazo de 7 dias para enviar uma equipe 

ao local para normalizar serviço essencial configura falha na prestação do 

serviço. Descumprimento dos prazos estabelecidos na Resolução nº 

414/2010 da ANEEL. Concessionária ré não comprovou nenhuma 

excludente de sua responsabilidade. (...). (TJ-RJ - APL: 

00402938120178190205, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS 

SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/10/2019, DÉCIMA SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pleito de restabelecimento do serviço 

de fornecimento de energia elétrica. Legitimidade do proprietário do imóvel. 

Extinção do processo afastada. Recurso provido. Julgamento pela causa 

madura. Possibilidade. Danos morais reconhecidos, em decorrência da 

demora no restabelecimento do serviço. Indenização devida. (...). 

RECURSO PROVIDO. Processo 1005863-52.2016.8.26.0003. 38ª Câmara 

de Direito Privado do TJSP. Relator: Fernando Sastre Redondo. Data do 

julgamento: 21/06/2017.”. (Destaquei). “DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO 

DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. 

DANO MORAL CARACTERIZADO. 1- (...). 2- O ato da concessionária em 

demorar 13 (treze) dias para restabelecer o fornecimento de energia na 

residência dos apelados, sem comprovar peculiaridades a justificar esta 

demora, passou a constituir falha na prestação do serviço, de modo a 

causar aos apelados danos passíveis de reparação. PRIMEIRO E 

SEGUNDO APELOS DESPROVIDOS. (TJ-GO - 02911724520178090029, 

Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2019, 

2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/06/2019).”. (Destaquei). In 

casu, a prova do prejuízo imaterial auferido pela Reclamante não se revela 

necessária, pois, em se tratando de dano in re ipsa (presumido), o abalo 

moral está concatenado a própria existência do ato ilícito que, por sua vez, 

revela-se irrefutável. Nesse sentido, segue abaixo uma decisão proferida 

pelo TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DE PAGAMENTO. 

EXCESSIVA DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA DECISÃO. (...) 4. O dano 

moral decorre "in re ipsa", isto é, da própria gravidade do ato lesivo. Nesse 

contexto, destaca-se a súmula nº 192 da jurisprudência predominante 

deste E. Tribunal de Justiça. Ainda que a interrupção do serviço tenha se 

dado de forma regular, a permanência da suspensão do serviço por prazo 

desarrazoado, mesmo após a quitação das faturas em atraso, revelou, 

inegavelmente lesão moral ao autor. (...). (TJ-RJ - APL: 

00087907320188190054, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, 

Data de Julgamento: 10/07/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. No intuito de fortalecer o 

entendimento acima, segue destacada uma jurisprudência proveniente 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). Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, a fim de evitar o locupletamento indevido da parte Autora, entendo 

como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, 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 CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois 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 da citação (artigo 405 do Código Civil), 

pois, trata-se de responsabilidade contratual. Por fim, RATIFICO a decisão 

interlocutória vinculada ao ID nº 25971872. 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, 24 de janeiro de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012832-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1012832-98.2019.8.11.0002 Reclamante: Fabio Mariano de 

Souza Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO) SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Das preliminares: - Da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que, a fim de apurar a 

autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos anexos à defesa, 
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seria necessário realizar uma perícia grafotécnica. No entanto, por 

acreditar que a complexidade da referida prova não está em harmonia com 

os princípios norteadores do Juizado Especial, a Reclamada postulou para 

que o processo fosse extinto por inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo. Por entender que as considerações supracitadas estão 

intimamente concatenadas ao mérito da lide, postergarei a análise da 

preliminar em debate. - Do interesse de agir – Ausência de pretensão 

resistida: Ainda como matéria preliminar, a Reclamada sustentou que não 

houve qualquer contato prévio pelo Reclamante, o que, por sua vez, 

demonstra que não houve pretensão resistida por parte da empresa de 

telefonia. Por entender que o Autor não possui interesse de agir, a Ré 

postulou para que o processo fosse extinto sem julgamento do mérito. 

Com a devida vênia aos argumentos ventilados pela Reclamada, entendo 

que os mesmos devem ser refutados. A meu ver, haverá o interesse 

processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a 

análise do direito do interessado, independentemente de qual venha a ser 

o pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, 

ainda que a Reclamada não tenha sido provocada na esfera administrativa 

(até mesmo porque não se trata de um pré-requisito para o ajuizamento de 

qualquer demanda), o fato de o Reclamante ter sustentado que foi 

negativado indevidamente faz emergir não só o interesse, como também, a 

sua legitimidade para reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do 

CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da atuação do 

patrono da parte Autora e da litigância de má-fé: Por fim, a Reclamada 

teceu em caráter preliminar algumas considerações acerca da atuação do 

patrono da parte Reclamante, bem como, que subsistem indícios de 

“fabricação das demandas” por parte do causídico, tornando-se clara a 

configuração de lide temerária. Ademais, a Reclamada pugnou pela 

condenação do Reclamante nas penas de litigância de má-fé. Em que 

pesem as considerações apresentadas pela Reclamada, tenho que as 

mesmas igualmente estão relacionadas ao mérito da lide, motivo pelo qual, 

serão apreciadas em momento oportuno. Do mérito: O Reclamante alegou 

na petição inicial que, na tentativa de contrair crédito, tomou conhecimento 

de que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo 

valor de R$ 102,38. No entanto, o Autor afirmou que não possui débito 

algum com a empresa de telefonia, motivo pelo qual, acredita que tanto a 

cobrança quanto o apontamento restritivo são indevidos. Por entender que 

os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, 

o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

da contratação dos seus serviços (habilitação da linha telefônica nº 

65-9-9606-6388), bem como, que em decorrência do inadimplemento 

incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não 

havendo de se falar em irregularidade do apontamento restritivo ou ainda, 

na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO 

em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora o 

Reclamante tenha ventilado argumentos no intuito de induzir este juízo a 

acreditar que não havia nenhum vínculo entre as partes, entendo que os 

esclarecimentos e, principalmente, os documentos apresentados pela 

empresa de telefonia retiraram completamente o alicerce da petição inicial. 

In casu, a relação jurídica outrora estabelecida entre os litigantes restou 

devidamente comprovada, pois, a Reclamada apresentou em juízo a cópia 

de instrumentos contratuais (“Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP” e “Contrato de Permanência por Benefício”) devidamente 

assinados pelo Reclamante, bem como, a cópia dos documentos pessoais 

pertencentes ao consumidor (“Cédula de Identidade e CNH”) e ainda, um 

“Relatório de Chamadas” demonstrando que o serviço foi devidamente 

utilizado. Ademais, registra-se que as assinaturas lançadas nos contratos 

supracitados guardam notória similitude com àquelas exaradas nos 

documentos que instruíram a inicial, bem como, se encontram fortalecidas 

pela apresentação dos documentos pessoais apresentados no momento 

da contratação e ainda, sequer foram combatidas em sede de 

impugnação, motivo pelo qual, entendo ser prescindível a realização de 

qualquer prova de cunho pericial. Outrossim, não se pode olvidar que, 

segundo informações extraídas das telas sistêmicas colacionadas ao 

corpo da contestação (cuja idoneidade somente está sendo levada em 

consideração por este juízo em decorrência dos documentos alhures 

mencionados), foram registrados pagamentos de faturas de janeiro a 

março/2017, ou seja, um comportamento que, definitivamente, não condiz 

com o perfil de um fraudador. Já no que se refere à origem da dívida 

debatida nos presentes autos, entendo que a mesma restou esclarecida. 

Inobstante tivesse habilitado uma linha telefônica em seu nome (o que, 

reitero, restou comprovado por meio de instrumentos contratuais 

assinados e ainda, documentos de identificação pessoal), as 

mencionadas telas sistêmicas igualmente evidenciaram que o Postulante 

se quedou inerte em honrar o pagamento das faturas correspondentes 

aos meses de abril e maio/2017, motivo pelo qual, entendo que restou 

devidamente justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. No tocante a alegação do Reclamante de que não 

teria recebido nenhuma notificação acerca da inserção creditícia, tenho 

que não há como ser atribuída qualquer responsabilidade à empresa de 

telefonia, pois, consoante entendimento pacificado pela súmula 359 do 

STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”. Com o protocolo 

da contestação, tenho que cabia ao Reclamante rechaçar de forma 

específica todos os argumentos e documentos apresentados pela 

Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à 

impugnação protocolada nos autos, tenho que a referida manifestação 

não passa de um compêndio de alegações genéricas e ainda, totalmente 

inócuas para comprometer a credibilidade da tese defensiva, pois, 

encontra-se alheia ao farto acervo probatório apresentado pela empresa 

de telefonia. Portanto, em havendo débitos pendentes, bem como, não 

tendo sido apresentado pelo Postulante qualquer prova indicando a devida 

contraprestação pelos serviços comprovadamente contratados e 

usufruídos (conforme se verifica no “Relatório de Chamadas” anexo à 

defesa), entendo que a restrição creditícia debatida nesta lide refletiu 

apenas o exercício regular do direito de credora da Reclamada, não 

havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, 

do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 

188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a fundamentação 

supramencionada, segue abaixo colacionada, por analogia, uma 

recentíssima decisão proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO - FATURAS 

INADIMPLIDAS - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO. No caso de ação declaratória de inexistência de débito, é ônus 

do credor comprovar o vínculo jurídico celebrado entre as partes, vez que 

se trata de prova negativa. Considerando que a demandada juntou aos 

autos as respectivas faturas referentes aos serviços utilizados pela 

consumidora, demonstrando a relação jurídica, documentos esses que 

não foram impugnados especificamente pela parte contrária, não há que 

se falar em indenização. A conduta da empresa de telefonia, consistente 

na cobrança e inscrição do nome da demandante nos cadastros 

restritivos mostra-se lícita, representando exercício regular de direito. 

(TJ-MG - AC: 10000190997999001 MG, Relator: Valéria Rodrigues 

Queiroz, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 

20/01/2020).”. (Destaquei). Com respaldo em toda a fundamentação 

exarada no presente decisum, considerando que a Reclamada logrou êxito 

em comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do 

direito reivindicado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta 

prejudicado o acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste 

juízo, sejam elas de cunho declaratório ou indenizatório. - Da litigância de 

má-fé: Da exegese de tudo o que fora debatido nos autos, bem como, 

considerando o acervo probatório apresentado pela Reclamada, tenho que 

a parte Autora, intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a 

empresa ré e ainda, de que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a 

realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, 

consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. 

Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do 

FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A prática 

incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a 

materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é 

o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 
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abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca 

do vínculo existente entre as partes (instrumentos contratuais assinados e 

documentos de identificação pessoal), possivelmente seria condenada em 

danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor do Reclamante, 

o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. - Do 

pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece 

ser acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Consoante alhures mencionado, considerando que o Reclamante não 

apresentou nos presentes autos nenhum comprovante de que as 

pendências vencidas nos meses de abril e maio/2017 chegaram a ser 

devidamente quitadas, tenho que assiste à empresa de telefonia Ré o 

direito de reivindicar o pagamento do crédito que lhe é devido, o qual, por 

sua vez, é representado pelo montante de R$ 102,38 (cento e dois reais e 

trinta e oito centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 102,38 (cento e dois reais 

e trinta e oito centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem 

como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43do STJ), ou seja, a 

data de vencimento da dívida (21/04/2017). Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015), no entanto, consigno que a gratuidade não afasta a 

condenação proveniente da litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). 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, 24 de janeiro de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013543-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA LARA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1013543-06.2019.8.11.0002 Reclamante: Renata Lara Morais 

Reclamada: Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda. SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Extrai-se do “Termo de Audiência 

de Conciliação” vinculado ao ID nº 27235872 que a parte Reclamante não 

compareceu na referida solenidade. Ademais, não obstante a Reclamante 

tenha pugnado pela concessão de prazo para apresentar uma justificativa 

para a ausência supracitada (manifestação anexa ao ID nº 27020872), 

convém alvitrá-la que a referida providência independe do pronunciamento 

do juízo, pois, a maior interessada é justamente a sua pessoa. Da exegese 

dos andamentos processuais subsequentes à realização da audiência 

conciliatória, verifica-se que a parte Autora não apresentou absolutamente 

nenhuma manifestação para tentar justificar a sua ausência, motivo pelo 

qual, tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

extinguir o presente feito. Dispositivo: Diante da contumácia incorrida pela 

Demandante, bem como, com amparo no que resta disposto pelo artigo 51, 

I, da Lei nº 9.099/95, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. Por derradeiro, com amparo no que preconiza o Enunciado nº 

28 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), CONDENO a 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, não podendo ser 

repetido o ajuizamento desta ação sem que seja realizado o prévio 

pagamento. 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, 24 de janeiro de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010299-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1010299-69.2019.8.11.0002 Reclamante: Lucélia Santos Silva 

Reclamada: APEC - Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Ltda. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. A Reclamante 

esclareceu na petição inicial que fez uma “pós-graduação” na instituição 

Ré, bem como, que apesar de ter enviado todos os documentos 

(certificados que totalizavam mais de 120 horas de atividades 

extracurriculares) que se faziam necessários para possibilitar a 

apresentação do TCC, a Reclamada se recusa a recebe-los. A Postulante 

relatou que, apesar de ter tentado resolver a questão administrativamente 

(inclusive mediante a formalização de uma reclamação junto ao PROCON), 

não obteve êxito. A Demandante destacou que, em decorrência do não 

recebimento das atividades extracurriculares, não só perderá o prazo 

para apresentar o TCC, como também, terá de desembolsar o montante de 

R$ 165,00 para agendamento de uma nova data. Por entender que os 

fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e 

material, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Da 

exegese dos andamentos processuais, verifica-se que, apesar de ter sido 

devidamente intimada (ID nº 27217576), a Reclamada deixou de 

comparecer na sessão conciliatória (ID nº 25727134), restando mais do 

que evidente a revelia incorrida pela mesma. No entanto, convém alvitrar 

que a aplicabilidade dos efeitos da revelia não se opera de forma absoluta, 

pois, cabe ao julgador formar a sua convicção de acordo com a realidade 

do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Nesse sentido, segue 

abaixo o que preconiza o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”. 

(Destaquei). Após promover a análise da explanação fática inaugural, bem 

como, atento aos documentos que instruíram a exordial, tenho que 

subsiste um obstáculo intransponível que impede este juízo de enfrentar o 

mérito da lide, qual seja, a flagrante ilegitimidade passiva da parte 
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Demandada. In casu, independentemente da ausência da instituição Ré na 

audiência conciliatória, tempestivo lembrar que, por se tratar de uma 

matéria de ordem pública, a ilegitimidade ad causam pode ser reconhecida 

em qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício, ou seja, 

independentemente de pronunciamento dos litigantes. Reza o artigo 485, 

VI, § 3º, do CPC/2015 que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3º O 

juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado.”. (Destaquei). Não obstante os argumentos ventilados pela 

Reclamante, extrai-se do contrato vinculado à petição inicial que a 

instituição de ensino efetivamente contratada para a prestação dos 

serviços educacionais é a “SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA 

VINCI S/S LTDA.” (CNPJ nº 01.894.432/0012-09), ou seja, uma pessoa 

jurídica totalmente distinta daquela contra a qual a demanda foi distribuída 

junto ao sistema PJE (“APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E 

CULTURA LTDA.”). Ademais, embora a Postulante tenha apresentado uma 

cópia das mensagens correspondentes às tentativas de envio dos 

certificados, bem como, algumas telas do seu “Histórico Escolar”, não é 

feita nenhuma menção à Reclamada. Outrossim, consigno que, apesar de 

a reclamação formalizada junto ao PROCON fazer referência à Reclamada, 

a parte Autora quedou-se inerte em acostar nos presentes autos a cópia 

integral do processo administrativo, cuja defesa apresentada pela 

instituição de ensino seria de suma relevância para fins de demonstrar 

que realmente chegou a prestar algum serviço educacional em prol da 

consumidora. Logo, por corolário lógico, não sendo a Reclamada (indicada 

no sistema PJE) a instituição de ensino contratada para prestar os 

serviços educacionais à Demandante (mas sim a “SOCIEDADE 

EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.”), entendo que outro 

caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão reconhecer, ex officio, 

a sua irrefutável ilegitimidade passiva. No intuito de corroborar a sucinta 

fundamentação exarada no presente decisum, seguem colacionados, por 

analogia, alguns julgados contemplados pela jurisprudência pátria: 

“APELAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO 

PREJUDICADO. A legitimidade das partes constitui condição essencial para 

a constituição e o desenvolvimento regular do processo. A documentação 

adunada aos autos demonstra que a promessa de compra e venda fora 

celebrada entre partes estranhas à lide. Cheque emitido pelo autor em 

favor daquela promitente compradora. Ilegitimidade da apelada para figurar 

no polo passivo da ação. Extinção do feito, sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 267, VI, do CPC que se impõe. Anulação da sentença. 

Prejudicado o exame do apelo. Negado seguimento ao recurso. (TJ-RJ - 

APL: 00409131720148190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 5 VARA 

CIVEL, Relator: Edson Aguiar de Vasconcelos, Data de Julgamento: 

15/03/2016, Décima Sétima Câmara Cível).”. (Destaquei). “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED CHAPECÓ. UNIMED 

PLANALTO MÉDIO. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. I. (...). Outrossim, 

vale ressaltar que a extinção do processo com fulcro no art. 485, VI, do 

CPC, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ocorrer de ofício a 

qualquer tempo e grau de jurisdição. (...). PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70076425057, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira 

Gailhard, Julgado em 28/03/2018).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 485, VI, § 3º, do CPC/2015, 

reconheço de ofício a ilegitimidade passiva ad causam da Reclamada e, 

consequentemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 24 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009048-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1009048-16.2019.8.11.0002 Reclamante: Kleiton da Silva 

Rondon Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO) SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Das preliminares: - Da necessária 

designação de audiência de instrução e julgamento: Apesar de a 

Reclamada ter postulado em sua defesa pela designação de uma 

audiência de instrução e julgamento (visando tomar o depoimento pessoal 

da parte Reclamante), revela-se tempestivo lembrar à mesma que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (Artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional. Outrossim, no que se refere às alegações 

inerentes ao expressivo número de demandas tendo por objeto supostas 

fraudes, as quais, possivelmente, podem ser provenientes de uma 

captação ilícita de clientes, entendo que a empresa de telefonia Ré detém 

totais condições financeiras e técnicas para elaborar um dossiê idôneo 

(munido das provas relacionadas à alegada infração disciplinar da patrona 

responsável pelo ajuizamento da presente lide) para, consequentemente, 

acionar as autoridades competentes. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova: Ainda em 

caráter preliminar, a Reclamada sustentou que as alegações 

apresentadas pelo Reclamante não detêm verossimilhança, pois, a relação 

jurídica outrora firmada entre as partes transcorreu normalmente até que o 

consumidor, sem qualquer justificativa, deixou de honrar os pagamentos 

(faturas emitidas em decorrência da prestação dos serviços) que se 

faziam necessários. Com amparo nos argumentos acima mencionados, a 

Reclamada pugnou para que fosse reconhecida a impossibilidade de 

inversão do ônus da prova. Não obstante os argumentos ventilados pela 

empresa Ré, tenho que os mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a 

inversão do ônus da prova se tratar de um direito básico inerente a 

pessoa de todo e qualquer consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa 

de telefonia não apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de 

retirar o alicerce da condição de hipossuficiência técnica e financeira do 

Demandante. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de 

documentos indispensáveis para a propositura da demanda: Por fim, a 

Reclamada sustentou como matéria preliminar que a inicial foi instruída com 

um comprovante de residência em nome de terceiro, bem como, um 

comprovante de restrição obtido por meio de convênio junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito (o que acredita impossibilitar a verificação de sua 

veracidade), motivo pelo qual, entende que o Reclamante deve ser 

intimado para emendar a sua manifestação (a fim de apresentar um 

comprovante de residência em seu próprio nome e um extrato de 

negativação obtido no balcão de atendimento dos órgãos restritivos), sob 

pena de indeferimento e, consequentemente, extinção do feito. A meu ver, 

as considerações apresentadas pela empresa de telefonia perderam o 

seu objeto, pois, após ser devidamente intimado por este juízo, o 

Reclamante apresentou (ID nº 23996751) um comprovante de residência 

em seu próprio nome e ainda, um extrato de negativação obtido 

diretamente perante os órgãos restritivos. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, 

ao realizar uma transação comercial, tomou conhecimento de que havia 

sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

283,35. No entanto, o Autor informou que desconhece a dívida que lhe 

está sendo cobrada, bem como, que presume se tratar de uma fraude com 

o seu nome e ainda, que não recebeu nenhuma comunicação prévia sobre 

o mencionado apontamento. Por entender que a inserção creditícia é 

indevida e que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

da contratação dos seus serviços (habilitação da linha telefônica nº 
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65-9-9933-2956 com o plano “Internet Box 6GB Plus/4G), bem como, que 

em decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas 

exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar em 

irregularidade do apontamento restritivo ou ainda, na existência de danos 

morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a 

almejada inversão do ônus da prova. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Embora o Reclamante tenha ventilado 

considerações no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia 

nenhum vínculo entre as partes, entendo que os esclarecimentos e, 

principalmente, os documentos apresentados pela Reclamada retiraram 

completamente o alicerce da petição inicial. In casu, a relação jurídica 

outrora estabelecida entre os litigantes restou devidamente comprovada, 

pois, a Reclamada apresentou em juízo a cópia de instrumentos 

contratuais (“Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP” e 

“Contrato de Permanência por Benefício”) devidamente assinados pelo 

Reclamante, bem como, a cópia dos documentos pessoais apresentados 

no momento da contratação (Cédula de Identidade e comprovante de 

residência), faturas de cobrança e ainda, um “Relatório de Chamadas” 

demonstrando que o serviço foi devidamente utilizado. Ademais, oportuno 

consignar que, segundo informações extraídas das telas sistêmicas 

colacionadas ao corpo da contestação (cuja idoneidade somente está 

sendo levada em consideração por este juízo em decorrência dos 

documentos alhures mencionados), foram registrados pagamentos das 

faturas referentes aos meses de outubro e novembro/2014, ou seja, um 

comportamento que, definitivamente, não condiz com o perfil de um 

fraudador. Já no que se refere à origem da dívida debatida nos presentes 

autos, entendo que a mesma restou esclarecida. Inobstante tivesse 

habilitado uma linha telefônica em seu nome (o que, reitero, restou 

comprovado por meio de instrumentos contratuais assinados e ainda, 

documentos de identificação pessoal), as mencionadas telas sistêmicas 

igualmente evidenciaram que o Postulante se quedou inerte em honrar o 

pagamento das faturas referentes aos meses de dezembro/2014 a 

março/2015, motivo pelo qual, entendo que restou devidamente justificada 

a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No 

tocante a alegação do Reclamante de que não teria recebido nenhuma 

notificação acerca da inserção creditícia, tenho que não há como ser 

atribuída qualquer responsabilidade à empresa de telefonia, pois, 

consoante entendimento pacificado pela súmula 359 do STJ: “Cabe ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição.”. Com o protocolo da contestação, 

tenho que cabia ao Reclamante rechaçar de forma específica todos os 

argumentos e documentos apresentados pela Reclamada, ônus este do 

qual não se desincumbiu, pois, deixou transcorrer in albis o prazo para 

protocolar a impugnação, transmutando o seu silêncio em aquiescência 

tácita com toda a tese defensiva. Portanto, em havendo débitos 

pendentes, bem como, não tendo sido apresentado pelo Postulante 

qualquer prova indicando a devida contraprestação pelos serviços 

comprovadamente contratados e usufruídos (conforme se verifica no 

“Relatório de Chamadas” anexo à defesa), entendo que a restrição 

creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a 

prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de 

corroborar toda a fundamentação supramencionada, segue abaixo 

colacionada, por analogia, uma recentíssima decisão proveniente do 

TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - VÍNCULO JURÍDICO 

COMPROVADO - FATURAS INADIMPLIDAS - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. No caso de ação declaratória de 

inexistência de débito, é ônus do credor comprovar o vínculo jurídico 

celebrado entre as partes, vez que se trata de prova negativa. 

Considerando que a demandada juntou aos autos as respectivas faturas 

referentes aos serviços utilizados pela consumidora, demonstrando a 

relação jurídica, documentos esses que não foram impugnados 

especificamente pela parte contrária, não há que se falar em indenização. 

A conduta da empresa de telefonia, consistente na cobrança e inscrição 

do nome da demandante nos cadastros restritivos mostra-se lícita, 

representando exercício regular de direito. (TJ-MG - AC: 

10000190997999001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 20/01/2020).”. (Destaquei). 

Com respaldo em toda a fundamentação exarada no presente decisum, 

considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado pelo 

Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo, sejam 

elas de cunho declaratório ou indenizatório. - Da litigância de má-fé: Da 

exegese de tudo o que fora debatido nos autos, bem como, considerando 

o acervo probatório apresentado pela Reclamada, tenho que a parte 

Autora, intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a empresa 

ré e ainda, de que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade 

dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, 

consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. 

Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do 

FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A prática 

incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a 

materialização de sua 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 efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca 

do vínculo existente entre as partes (instrumentos contratuais assinados e 

documentos de identificação pessoal), possivelmente seria condenada em 

danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor do Reclamante, 

o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. No 

entanto, de forma diversa do que quis fazer prevalecer a Reclamada, 

tenho que a má-fé não deve ser estendida à patrona do Reclamante, pois, 

não foram apresentadas provas de que a causídica tenha participado 

decisivamente da distorção da realidade dos fatos. - Do pedido 

contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. 

Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). Consoante 

alhures mencionado, considerando que o Reclamante não apresentou nos 

presentes autos nenhum comprovante de que as pendências vencidas 

nos meses de dezembro/2014 a março/2015 chegaram a ser devidamente 

quitadas, tenho que assiste à empresa de telefonia Ré o direito de 

reivindicar o pagamento do crédito que lhe é devido, o qual, por sua vez, é 

representado pelo montante de R$ 284,48 (duzentos e oitenta e quatro 

reais e quarenta e oito centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos 

do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO 

o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 284,48 (duzentos e 

oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), a ser devidamente 

corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo 

(súmula 43do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida (10/01/2015). 

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que a 

gratuidade não afasta a condenação proveniente da sua litigância de 

má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 
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minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 24 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017287-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI VIEIRA DE OLIVEIRA (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

 

Processo nº 1017287-09.2019.8.11.0002 Reclamante: Danieli Vieira de 

Oliveira Reclamado: Banco Santander (Brasil) S/A. SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo 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 (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Do mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar 

uma compra mediante crediário, 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$ 

180,98. No entanto, a Autora afirmou que desconhece a origem, bem 

como, que não contraiu o débito que lhe está sendo cobrado e ainda, que 

sequer foi notificada acerca da inclusão restritiva. Por entender que foi 

negativada indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, o Reclamado sustentou a 

regularidade do vínculo entre as partes (decorrente da contratação do 

serviço de cartão de crédito), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de cobrança, não havendo de se falar em prática de ato ilícito ou ainda, na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita 

em favor das pretensões inaugurais. Embora o Reclamado não tenha 

protocolizado junto à sua defesa a cópia de nenhum contrato assinado 

pela Demandante, ainda assim entendo que se fazem presentes indícios 

acerca da regularidade da relação outrora estabelecida entre as partes e, 

principalmente, da origem da dívida motivadora da inserção creditícia. 

Conforme pode ser facilmente visualizado nas faturas anexas à defesa, o 

endereço registrado nos referidos documentos é exatamente o mesmo 

que àquele informado no comprovante de residência que instruiu a inicial 

(Rua Ariquemes, Lote 07, Quadra 56, Bairro Jardim Marajoara II, Várzea 

Grande – MT). Ademais, as referidas faturas igualmente demonstraram 

que, além de o serviço de cartão de crédito ter sido devidamente 

usufruído, foram registrados vários pagamentos por meio de débito 

automático, o que, definitivamente, não condiz com o comportamento de 

um eventual fraudador. Logo, considerando que as faturas emitidas pela 

instituição financeira foram encaminhadas justamente ao endereço 

apontado pela Reclamante como sendo a sua residência e ainda, tendo em 

vista que várias faturas foram devidamente pagas mediante débito 

automático, tenho plena convicção de que as considerações iniciais 

(relacionadas ao alegado desconhecimento do débito) não se revelam 

verossímeis, pois, é evidente a regularidade do vínculo entre os litigantes. 

Já no que se refere à origem do débito debatido nos autos, entendo que a 

mesma restou satisfatoriamente esclarecida. Da exegese dos documentos 

protocolizados junto à defesa, constata-se que, apesar de ter utilizado do 

serviço de cartão de crédito, a Reclamante quedou-se silente em honrar o 

pagamento da integralidade de suas faturas a partir daquela vencida em 

setembro/2019, motivo pelo qual, entendo que restou devidamente 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que se refere à alegação da Reclamante de que a mesma não 

teria sido notificada sobre a anotação restritiva, entendo que não como 

atribuir qualquer responsabilidade ao Reclamado, pois, segundo previsão 

contida na súmula 359 do STJ, “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro 

de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição.”. Com o protocolo da contestação, tenho que cabia à 

Reclamante refutar pontualmente todas as considerações e provas 

vinculadas à contestação, ônus este do qual não se desincumbiu. Data 

máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, tenho que a referida 

manifestação não passa de um compêndio de alegações genéricas, pois, 

além de ter postulado de forma totalmente infundada pelo reconhecimento 

da revelia da instituição financeira (demonstrando que a carta de 

preposição apresentada em audiência não foi devidamente analisada), 

também foi defendida a impossibilidade de “pedido contraposto”, mesmo o 

Reclamado não tendo formulado nenhum pedido nesse sentido. Como se 

não bastasse, a Reclamante se aproveitou da ausência de apresentação 

do contrato para sustentar a tese de que teria sido vítima de uma fraude, 

no entanto, não se atentou que, além de as faturas de cobrança terem 

sido encaminhadas para o mesmo endereço informado na inicial, foram 

registrados pagamentos mediante débito automático. Logo, não tendo a 

Demandante esclarecido com qual instituição financeira mantém vínculo, 

bem como, apresentados extratos de sua conta corrente (a fim de 

confrontar a informação acerca do pagamento das referidas faturas), 

tenho plena convicção de que a presente demanda não passa de uma 

aventura jurídica. Portanto, em havendo débitos pendentes, bem como, 

não tendo sido apresentado pela Reclamante qualquer comprovante 

indicando a devida contraprestação pelos serviços usufruídos, entendo 

que a restrição creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício 

regular do direito de credor do Reclamado, não havendo de se falar em 

falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como 

imputar à instituição financeira a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, 

do Código Civil). Visando corroborar toda a fundamentação exarada no 

presente decisum, segue colacionada, por analogia, uma jurisprudência do 

TJBA: “DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA NÃO 

RECONHECIDA. DEMONSTRATIVOS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE 

CRÉDITO E PAGAMENTO DAS FATURAS POR DÉBITO EM CONTA. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO AUTOR. RELAÇÃO 

CONTRATUAL DEMONSTRADA. INCLUSÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o 

consumidor não reconhece o contrato firmado com o prestador de 

serviços, cabe a este a prova da relação jurídica a fim de constatar a 

legalidade das cobranças efetuadas e da inscrição do nome do 

consumidor no cadastro de proteção ao crédito, na forma do art. 6º, VIII, 

do CDC. 2. Na hipótese, o apelado apresentou diversas faturas de 

utilização do cartão de crédito, com compras à vista e parceladas, e com 

pagamento com débito em conta. O apelante limitou-se à impugnação 

genérica por produção unilateral, não apresentando, por exemplo extrato 

de sua conta bancária para refutar a prova de pagamento das faturas. 3. 

Desse modo, demonstrada a utilização do cartão de crédito, e 

consequentemente do débito motivador da negativação, é de se 

reconhecer exercício regular do direito de cobrança. 4. Recurso não 

provido. Sentença Mantida. (TJ-BA - APL: 05304107320178050001, 

Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 21/03/2018).”. (Destaquei). Ante todo o exposto, considerando 

que o Reclamado logrou êxito em comprovar a existência de fatos que 

impedem o reconhecimento do direito reivindicado pela Reclamante (art. 

373, II do CPC/2015), tenho que resta prejudicado o acolhimento das 

pretensões inaugurais, sejam elas de cunho declaratório ou indenizatório. 
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- Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que fora debatido nos 

autos, bem como, considerando as relevantes informações extraídas das 

faturas apresentadas pelo Reclamado, tenho que a parte Autora, 

intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a financeira e ainda, 

de que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A prática incorrida pela Reclamante demonstrou 

uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação 

inaugural como sendo a materialização de sua 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 efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela 

qual, devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se o 

Reclamado não tivesse o cuidado e a diligência de apresentar os 

documentos comprobatórios acerca do vínculo existente entre as partes 

(ou seja, as faturas com registros de pagamentos por meio de débito 

automático), possivelmente seria condenada em danos morais, causando 

um locupletamento ilícito em favor da Reclamante, o que, repita-se, deve 

ser combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser 

utilizado como escudo à litigância de má-fé. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação, bem como, CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa de 

9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do 

CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido 

à época do efetivo pagamento. Ademais, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015), no entanto, consigno que a gratuidade não afasta a 

condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). 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, 24 de janeiro de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015850-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUMAYA PAULA DE CAMPOS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1015850-30.2019.8.11.0002 Reclamante: Sumaya Paula de 

Campos Arruda Reclamado: Santander Leasing S.A. Arrendamento 

Mercantil SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo 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 (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Antes de analisar o 

mérito das manifestações apresentadas pelas partes, consigno que se 

revela necessário promover a retificação do polo passivo da lide, pois, 

embora a instituição responsável pelo apontamento restritivo tenha sido o 

“Banco Santander S/A.”, a ação foi distribuída equivocadamente em 

detrimento do “Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil”. Do 

Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma 

compra no comércio local, 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$ 

295,53. No entanto, a Autora informou que, de forma absoluta, não tem 

débito algum com a instituição financeira, motivo pelo qual, acredita que foi 

negativada de forma indevida e abusiva. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, o 

Reclamado sustentou a regularidade do vínculo entre as partes 

(decorrente da contratação de um cartão de crédito), bem como, que em 

decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu 

o seu direito de cobrança, não havendo de se falar em prática de ato ilícito 

ou ainda, na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, o Reclamado postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão 

declaratória perseguida pela Postulante (artigo 373, II, do CPC/2015). 

Apesar de o Reclamado ter ventilado considerações acerca de uma 

suposta regularidade do vínculo com a parte Autora, registra-se que a 

instituição financeira se limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o 

“print” de uma tela sistêmica (a qual não passa da réplica de uma fatura de 

cobrança), não anexando aos autos absolutamente nenhum documento 

apto para comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a 

devida vênia aos argumentos exarados na contestação, contemplo o 

entendimento de que, por se tratar de uma prova de cunho unilateral, o 

simples “print” de uma tela sistêmica não se revela suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial, tampouco a legitimidade da 

dívida que está sendo exigida da consumidora. No intuito de corroborar o 

referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/0019).”. (Destaquei). In casu, 

entendo que cabia ao Reclamado comprovar a efetiva contratação de 

famigerado serviço de cartão de crédito mediante a apresentação de 

documentos dotados de integridade, como por exemplo um instrumento 

contratual devidamente assinado pela cliente, bem como, os documentos 

pessoais apresentados no momento da suposta contratação ou ainda, um 

arquivo de áudio em que a própria Reclamante tenha externado a sua 

adesão a algum serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, 

definitivamente, a instituição financeira não se desincumbiu. No que se 

refere às “faturas de cobrança” apresentadas com a defesa, entendo que 

tais documentos (cujo endereço destoa daquele informado no preâmbulo 

da inicial e ainda, sequer indica a realização de pagamentos), por estarem 

desprovidos de um instrumento contratual assinado ou de um eventual 

arquivo de áudio, conservam apenas um caráter unilateral, não se 
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revelando como provas idôneas. Portanto, não tendo sido devidamente 

comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, tampouco a 

legitimidade da pendência existente em nome da Reclamante, entendo que 

a negativação registrada em detrimento da consumidora se revelou 

totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), amparando a pretensão 

declaratória submetida à apreciação deste juízo. Todavia, em que pese o 

Reclamado tenha incorrido na prática de um reprovável ato ilícito em 

prejuízo da parte Autora, ainda assim entendo que a pretensão 

indenizatória (danos morais) não reivindica qualquer acolhimento. Da 

exegese do comprovante de restrição protocolizado com a petição inicial, 

verifica-se nitidamente que a Reclamante possui uma anotação restritiva 

preexistente em seu nome, a qual foi efetivada (na data de 26/07/2018) a 

pedido da credora “HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA.”. Preconiza 

a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” (Destaquei). 

Acerca do tema, cumpre transcrever, por analogia, algumas 

jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ORGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO 

PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO 

DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Existentes registros anteriores desabonadores em nome do autor, em 

razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ 

(STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (Ap 87311/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do TJMT, 

Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. SERASA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE. Trata-se de ação 

indenizatória de indébito cumulada com danos morais em face da 

negativação do nome da parte autora junto ao SERASA, julgada 

parcialmente procedente na origem. Quanto aos alegados danos morais, 

ressalta-se que a parte autora possui inscrição negativa pretérita, 

conforme documento de fls. 20/21, de modo que não cabe indenização por 

danos morais por inscrição posterior, nos termos da Súmula n. 385 do STJ 

(...). APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA (Apelação Cível Nº 70076283167, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da 

Silva, Julgado em 22/02/2018).”. (Destaquei). Com respaldo na sucinta 

fundamentação supracitada, em que pese o irrefutável ato ilícito 

perpetrado pelo Reclamado, entendo que o fato de existir uma inserção 

creditícia preexistente em nome da Reclamante afasta completamente o 

suposto “abalo moral” que a mesma alegou ter sofrido (haja vista se tratar 

de uma devedora contumaz), razão pela qual, reitero que o pleito 

indenizatório merece ser rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nos 

autos, bem como, para DETERMINAR ao Reclamado para promover a baixa 

definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da presente data, não havendo de se falar na existência 

de danos morais indenizáveis. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015) e ainda, 

DETERMINO que a Secretaria deste juízo providencie a retificação do polo 

passivo junto ao sistema PJE, a fim de fazer figurar como Réu o “BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A.” (CNPJ nº 90.400.888/0001-42). 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, 

24 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (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: 1017324-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SANTOS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1017324-36.2019.8.11.0002 Reclamante: Agnaldo Santos 

Fonseca Reclamada: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a 

Reclamada, em sede de contestação, tenha postulado pelo depoimento 

pessoal da parte Demandante, revela-se tempestivo alvitrar que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova em audiência de instrução e julgamento. A fim de 

corroborar a sucinta fundamentação acima mencionada, cumpre fazer 

menção, por analogia, a um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. Cerceamento de 

defesa que não se verifica. 2. Caso em que a ré logrou demonstrar a 

correção dos valores pagos, não comprovando a parte autora a 

incorreção da quitação administrativa. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). 

Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, 

consequentemente, com respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, delibero por julgar antecipadamente o mérito da lide. Fundamento e 

decido. Da preliminar: - Da conexão: Preliminarmente, a Reclamada 

esclareceu que o Reclamante ingressou com outra ação em seu 

detrimento (processo nº 1017316-59.2019.8.11.0002), a qual possui a 

mesma causa de pedir e pedidos da presente lide. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada pugnou pelo reconhecimento da 

conexão. Em que pesem as sucintas considerações supracitadas, tenho 

que as mesmas devem ser refutadas. Após promover uma pesquisa 

prévia do mencionado processo nº 1017316-59.2019.8.11.0002 (o qual foi 

distribuído para o Juizado Especial do Cristo Rei da Comarca de Várzea 

Grande - MT) junto ao sistema PJE, este juízo constatou que o feito já se 

encontra devidamente sentenciado, o que, nos termos do artigo 55, § 1º, 

do CPC/2015 c/c súmula 235 do STJ, impossibilita o almejado 

reconhecimento da conexão. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que foi negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida representada pelo valor de R$ 2.106,86. No entanto, o Autor alegou 

jamais ter contraído a dívida junto à Ré, tampouco firmado algum contrato 

que pudesse ter gerado o referido débito, motivo pelo qual, acredita que a 

inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada esclareceu que o Autor consentiu com o 

contrato (firmado originalmente junto ao “Itaucard”) que deu origem à 

dívida, bem como, que nada fez quando foi comunicado acerca da cessão 

do crédito. A Ré (cessionária) defendeu a validade do negócio jurídico 

(cessão de crédito) firmado com a instituição cedente (Itaucard) e ainda, 

que em razão do persistente inadimplemento contratual incorrido pelo 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 
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falar na prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do 

Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Inicialmente, embora a Reclamada tenha 

postulado em sua defesa pela concessão de prazo para a juntada de um 

“contrato”, entendo que o referido pleito deve ser INDEFERIDO. A meu ver, 

no momento em que houve a celebração do contrato de cessão de direitos 

de crédito entre o Itaucard (cedente) e a Reclamada (cessionária), esta 

deveria ter se precavido em obter toda a documentação inerente à dívida 

que lhe estava sendo cedida (como por exemplo a cópia de um contrato 

devidamente assinado pelo cliente, documentos pessoais exigidos no 

momento da suposta contratação, termo de confissão de dívidas, faturas, 

arquivos de áudio, etc.) para, em momento posterior, exercer o seu direito 

de cobrança. Pois bem, após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não obteve sucesso em 

apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão 

declaratória perseguida pelo Reclamante (descumprindo flagrantemente os 

preceitos do artigo 373, II, do CPC/2015). Apesar de a Reclamada ter 

vinculado à sua defesa a cópia de uma “CERTIDÃO” comprobatória da 

cessão de crédito anteriormente firmada com o “Banco Itaucard S/A.”, 

entendo que não foram apresentadas provas efetivas de que realmente 

subsistiu qualquer relação negocial entre a parte Autora e a referida 

instituição cedente e, principalmente, que pudessem atribuir caráter de 

legitimidade à dívida que está sendo debatida nos presentes autos. A meu 

ver, além da referida “CERTIDÃO”, cabia à Reclamada ter apresentado nos 

presentes autos a cópia do instrumento contratual referente ao vínculo 

supostamente estabelecido entre o Reclamante e a instituição financeira 

cedente, assim como um eventual termo de confissão de dívidas, faturas 

de cobrança (comprovando a eventual utilização dos serviços de crédito 

ou a realização de pagamentos) ou ainda, algum arquivo de áudio 

demonstrando o prévio conhecimento do Reclamante acerca da dívida 

supostamente contraída junto ao “Itaucard”, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Desta feita, não tendo sido apresentada nenhuma prova 

acerca da efetiva contratação ou mesmo a utilização dos serviços da 

instituição cedente (Itaucard) pelo Reclamante, tenho que tanto a cobrança 

quanto a negativação promovida pela Reclamada se revelaram 

completamente ilícitas (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, a 

Reclamada não só deverá se abster de exigir o adimplemento da 

famigerada pendência, como também, deverá providenciar a baixa 

definitiva da anotação creditícia injustamente efetivada em face do 

consumidor. No intuito de corroborar toda a fundamentação exarada no 

presente decisum, segue transcrita, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO 

DEMONSTRADA – RAZOABILIDADE DO QUANTUM - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 54/STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO 

(SÚMULA 362-STJ) SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Ausente prova de da origem da dívida e da relação jurídica, é indevida a 

inscrição do nome do devedor nos cadastrados de restrição de crédito. 

(Ap 180554/2016, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de 

Direito Privado do TJMT, Julgado em 04/07/2017).”. (Destaquei). Todavia, 

embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um reprovável ato ilícito 

em face da parte Autora, tenho plena convicção de que a pretensão 

indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição 

apresentado pelo Reclamante não proporcionou ao juízo a segurança 

necessária para o reconhecimento do alegado “dano moral”. Consoante 

pode ser facilmente verificado no comprovante de negativação que 

instruiu a petição inicial, o referido documento não foi obtido diretamente 

junto ao balcão de atendimento dos Órgãos de Proteção ao Crédito (CDL 

local, SCP ou SERASA), o que, definitivamente, compromete a idoneidade 

da referida prova, especialmente por subsistir a possibilidade de a mesma 

ter sido eventualmente editada, segundo critérios de pesquisa definidos 

pela pessoa responsável pela consulta. De suma importância registrar 

ainda que, o comprovante supracitado não se prestou nem mesmo em 

indicar qual a data em que o apontamento restritivo foi efetivado (o que, 

consigna-se, diante da inexistência de relação entre as partes, 

compromete não só a liquidação de eventual montante condenatório, nos 

termos da Súmula 54 do STJ, como também, poderia ensejar o eventual 

reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória), limitando-se a 

fazer menção à data correspondente ao vencimento da pendência, razão 

pela qual, consigno que o mencionado documento não detém credibilidade. 

Por derradeiro, registra-se que o Reclamante assumiu conscientemente o 

risco de distribuir a presente lide sem providenciar previamente um 

documento diretamente no balcão de qualquer Órgão de Proteção ao 

Crédito e ainda, nem mesmo em sede de impugnação se dignou em 

fazê-lo, motivo pelo qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja 

utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o 

pedido de dano moral deve ser rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

apenas para DECLARAR a inexistência do débito debatido nestes autos, 

bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a 

título de danos morais. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). 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, 24 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017622-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1017622-28.2019.8.11.0002 Reclamante: Fábio Gomes da 

Silva Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a Reclamada, em 

sessão de conciliação, tenha postulado pela designação de uma audiência 

de instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

acima mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o 

destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não 

de sua produção. Cerceamento de defesa que não se verifica. 2. Caso em 

que a ré logrou demonstrar a correção dos valores pagos, não 

comprovando a parte autora a incorreção da quitação administrativa. 
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APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido 

formulado pela Reclamada e, consequentemente, com respaldo no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar antecipadamente o 

mérito da lide. Fundamento e decido. Das preliminares: - Da juntada do 

extrato original da negativação expedida pelos Órgãos de Proteção ao 

Crédito: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que o comprovante de 

restrição acostado aos autos, por se tratar de um documento obtido 

virtualmente, não reflete a veracidade das informações apresentadas. 

Desta forma, a Concessionária Ré ventilou que, caso não seja 

apresentado um extrato de negativação emitido pelo SPC/SERASA ou CDL 

local, a presente demanda deve ser julgada improcedente por ausência de 

provas. Com a devida vênia aos argumentos apresentados pela 

Reclamada, tenho que os mesmos não comportam acolhimento. A meu ver, 

os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram 

satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum defeito ou 

irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da incompetência ratio territorial: 

Ainda como matéria preliminar, a Reclamada sustentou que o Reclamante 

não apresentou nenhuma prova de que possui domicílio nesta jurisdição, 

haja vista que o comprovante de residência anexo à inicial se encontra em 

nome de um terceiro. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pela extinção do feito e, caso não seja este o entendimento do 

juízo, para que o Reclamante fosse intimado a apresentar um comprovante 

de residência em seu próprio nome. Inobstante as considerações 

ventiladas pela Reclamada, tenho que as mesmas devem ser igualmente 

refutadas. Reza o artigo 4º, I, da Lei nº 9.099/95 que: “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;”. (Destaquei). Concatenando o 

dispositivo legal supra ao caso em comento, bem como, considerando que 

a Concessionária de Energia Ré possui uma subestação nesta Comarca, 

não verifico nenhum obstáculo que impeça este juízo de apreciar o feito. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar compras em um determinado 

estabelecimento comercial, tomou conhecimento de que o seu nome havia 

sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

372,44. No entanto, o Autor informou que desconhece totalmente o débito 

que lhe está sendo cobrado, bem como, que nunca contratou os serviços 

da Reclamada e ainda, que sempre morou com o seu cônjuge (Sra. 

Andreia Conceição das Neves Silva). Por entender que foi negativado 

indevidamente e que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem 

moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada esclareceu que o débito 

alegado desconhecido pelo Reclamante se trata de uma pendência 

financeira referente à Unidade Consumidora nº 2611245-8 (Imóvel 

localizado na Rua Indefinida, nº 20, Quadra 07, Bairro Residencial São 

Benedito, Várzea Grande – MT). A Concessionária Ré defendeu que, em 

decorrência do inadimplemento incorrido pelo Demandante, apenas 

exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar em prática de 

ato ilícito ou na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. No entanto, não obstante se trate de um direito básico inerente a 

pessoa do consumidor, oportuno alvitrar ao Reclamante que a inversão do 

ônus da prova não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de 

lhe eximir da obrigação de fornecer ao juízo provas mínimas acerca dos 

fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). 

Nesse sentido, segue abaixo uma jurisprudência contemplada pelo TJRO: 

“Apelação cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não 

recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso 

desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor (inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, 

devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a 

parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que 

tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos 

de existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, entendo que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Embora o Autor tenha sustentado o 

desconhecimento do débito que motivou a sua negativação, bem como, 

informado que nunca contratou “qualquer serviço de energia em seu 

nome”, tenho que as referidas alegações não detêm nenhuma 

verossimilhança. Independentemente da Reclamada não ter apresentado a 

cópia de qualquer instrumento contratual assinado pelo Reclamante, o fato 

é que as telas sistêmicas colacionadas ao corpo da defesa (as quais 

inclusive foram apresentadas como documentos anexos) se prestaram a 

fornecer a este juízo irrefutáveis indícios acerca do vínculo outrora 

estabelecido entre as partes e, por esta razão, excepcionalmente, não 

merecem ser desprezadas. Da exegese da tela sistêmica correspondente 

à “Ficha Cadastral”, verifica-se que o endereço registrado nos sistemas 

da Concessionária trata-se exatamente da mesma localidade informada no 

preâmbulo da inicial (Imóvel nº 20, Quadra nº 07, Bairro Residencial São 

Benedito, Várzea Grande – MT). Ademais, outro ponto que chamou a 

atenção deste juízo reside no fato de que o cônjuge do Reclamante 

(segundo consta do comprovante de residência anexo à inicial, 

identificado na pessoa da Sra. Andreia Conceição das Neves Silva) já 

figurou como titular da Unidade Consumidora nº 2611245-8, o que pode 

ser observado no “Histórico de Contas Arrecadadas” anexo à defesa. 

Como se não bastasse, o referido “Histórico de Contas Arrecadadas” 

igualmente demonstrou que foram realizados incontáveis pagamentos 

(inclusive do débito questionado na inicial), o que, concatenado aos 

demais indícios alhures mencionados, não reflete o comportamento de um 

fraudador. Com supedâneo nas sucintas considerações acima 

mencionadas, entendo que restou satisfatoriamente demonstrada a 

existência de vínculo entre os litigantes, pois, se não o fosse, o 

Reclamante não haveria de ter indicado justamente o endereço 

correspondente a UC nº 2611245-8 como sendo a sua residência, bem 

como, a identificação de seu cônjuge não haveria de ser constatada nos 

cadastros da Concessionária de Energia e ainda, principalmente, o débito 

debatido nos autos (cujo vencimento ocorreu em 26/09/2019) não teria 

sido devidamente pago na data de 04/11/2019 (justamente a data em que o 

comprovante de restrição foi obtido pelo consumidor). Com a 

apresentação da contestação, entendo que cabia ao Reclamante refutar 

os argumentos e provas protocolizadas pela Concessionária Ré, ônus 

este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação 

protocolada nos autos, tenho que foram ventilados argumentos totalmente 

inócuos para comprometer a credibilidade da tese defensiva. Embora a 

Reclamada realmente tenha apresentado como meio de prova apenas 

“telas sistêmicas”, reitero que, diante de tantos indícios acerca da 

regularidade do vínculo existente entre as partes, as mesmas não podem 

ser ignoradas. Isso porque, conforme anteriormente mencionado, o 

endereço correspondente à UC é exatamente a localidade indicada pelo 

Autor como sendo sua residência, bem como, seu cônjuge já figurou como 

responsável pela UC; foram realizados vários pagamentos de faturas 

(inclusive da fatura motivadora do apontamento restritivo) e ainda, destaco 

que, de forma muito conveniente, o Demandante não apresentou a fatura 

de energia atual correspondente ao “imóvel nº 20, Quadra nº 07, Bairro 

São Benedito, Várzea Grande – MT” (mas sim, um comprovante emitido 

pelo “Departamento de Água e Esgoto”), razão pela qual, a tese inaugural 

não possui nenhum alicerce de sustentação. Portanto, com respaldo nos 

argumentos supracitados, bem como, tendo em vista que o pagamento da 

dívida motivadora da negativação somente foi realizado após ter decorrido 

mais de um mês desde o seu vencimento e ainda, o fato do Reclamante 

não ter apresentado nenhum comprovante de negativação no intuito de 

demonstrar que seu nome continuou negativado após o adimplemento da 

pendência, entendo que a inserção creditícia questionada nos presentes 

autos refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da 

Concessionária de Energia, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe 

atribuir a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de 

corroborar toda a exposição supra, segue abaixo, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente da Turma Recursal Única de MT: “RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - 
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COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - UNIDADE CONSUMIDORA NO 

ENDEREÇO DECLARADO NA EXORDIAL - NÍTIDA TENTATIVA DE 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. (Turma Recursal Única de Mato Grosso; Processo nº 

0012821-86.2019.811.0002; Relator: Alex Nunes de Figueiredo; Data de 

Julgamento: 15/10/2019).”. (Destaquei). - Da litigância de má-fé: Da 

exegese de tudo o que foi debatido nos autos, tenho como evidente que o 

Reclamante, de forma intencional e maliciosa, distorceu a realidade fática 

no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. Os fatos debatidos nesta lide demonstraram uma 

atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação 

inicial como sendo a materialização da má-fé da parte Demandante. 

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 efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser exemplarmente combatidas. - Do 

pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo não 

comporta acolhimento. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. 

Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular 

pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado 

nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). 

Considerando que a controvérsia dos autos está relacionada apenas ao 

débito (R$ 372,44) cujo vencimento ocorreu na data de 26/09/2019, bem 

como, que segundo consta do “Histórico de Contas” anexo à defesa, a 

mencionada pendência foi adimplida na data de 04/11/2019 (ou seja, 

alguns dias antes do ajuizamento da presente lide), entendo que a 

Concessionária de Energia deverá se valer dos meios ordinários de 

cobrança para perceber os valores correspondentes aos meses de 

outubro e novembro/2019. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem 

como, CONDENO o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu 

efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das 

custas do processo, bem como, dos honorários do advogado, os quais 

arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 

55 da Lei nº 9.099/95. Ademais, com respaldo no artigo 31 da Lei nº 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela 

Reclamada. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, 

consigno que a gratuidade não afasta a condenação proveniente da sua 

litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). 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, 24 de janeiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017301-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEFERTITE JULIANA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE JESUS NASCIMENTO OAB - MT11631/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017301-90.2019.8.11.0002 Reclamante: Nefertite Juliana da 

Cunha Reclamado: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo 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, 

passarei ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do que preconiza o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Fundamento e decido. Do Mérito: 

A Reclamante esclareceu na petição inicial ser proprietária de um 

apartamento no Condomínio “Parque Chapada dos Buritis”, bem como, que 

na data de 07/02/2019, ocorreu uma queda abrupta de energia que, por 

sua vez, ocasionou a queima de alguns equipamentos (TV marca CCE; 

chuveiro e depurador). A Autora relatou que, no mesmo dia, os prepostos 

da Reclamada diligenciaram no local para fazer a medição e, na 

oportunidade, informaram que não havia nenhuma irregularidade e ainda, 

que a consumidora deveria solicitar uma vistoria junto à construtora 

responsável pela instalação elétrica do condomínio. A Postulante informou 

que, após ser agendada uma vistoria junto à MRV, o Engenheiro confirmou 

a oscilação de energia, no entanto, alegou que o problema não estava 

relacionado às instalações elétricas do condomínio, acreditando que o 

problema seria da Concessionária de Energia. A Autora alegou que, 

apesar de ter solicitado a abertura de um processo de ressarcimento dos 

objetos danificados, a Reclamada indeferiu o seu pedido sob a justificativa 

de que não teria ocorrido nenhuma perturbação no sistema elétrico. Além 

disso, a Reclamante sustentou ter formalizado uma reclamação 

administrativa junto ao PROCON, contudo, mais uma vez não obteve 

sucesso. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada sustentou que, atendendo ao pedido da Reclamante, foi aberto 

um processo de ressarcimento de danos, todavia, o mesmo restou 

indeferido, pois, de acordo com o relatório de interrupções da empresa, 

não houve nenhum registro de perturbação no sistema elétrico da 

consumidora na data informada. A Concessionária Ré defendeu não ter 

praticado nenhum ato ilícito, bem como, que não restou comprovada 

nenhuma falha na prestação dos seus serviços, motivo pelo qual, entende 

que inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da 

prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas 

partes, bem como, atento ao acervo documental colacionado aos autos, 

tenho que o direito milita em favor das pretensões inaugurais. Não 

obstante a Reclamada tenha protocolado junto à sua defesa documentos 

no intuito de demonstrar que não houve nenhuma perturbação no sistema 

elétrico da UC, ainda assim entendo que razão alguma assiste à tese 

defensiva. Consoante pode ser facilmente visualizado nos documentos 

“Relatório Supervisório”; “Análise Técnica – 201901134” e “Solicitação de 

Verificação de Danos Elétricos”, o período pesquisado pela 

Concessionária de Energia (07/02/2018) não se atentou à data de 

ocorrência informada pela Demandante (07/02/2019), motivo pelo qual, 

entendo que os mencionados documentos não detêm nenhuma 

credibilidade e, consequentemente, o indeferimento do pedido de 

ressarcimento de danos revelou-se totalmente equivocado. Por outro lado, 

dentre as provas que instruíram a inicial, verifica-se que a Reclamada não 

só buscou resolver incessantemente a questão na esfera administrativa 

(seja perante a Concessionária, conforme protocolo nº 

720196590315611101, ou por intermédio de uma reclamação 

administrativa formalizada junto ao PROCON), como também, apresentou 
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um “Laudo Técnico” (emitido pela assistência técnica “Tecnoparts 

Eletrônica”) atestando que o problema apresentado pelo aparelho de 

televisão teve como causa provável uma “oscilação de energia”. Logo, 

considerando que a Reclamada não se desincumbiu do seu ônus 

probatório, haja vista ter apresentado documentos com uma “data de 

ocorrência” diversa daquela informada pela consumidora (o que, por 

corolário lógico, não iria acusar a ocorrência de qualquer perturbação no 

sistema elétrico), tenho convicção de que a Concessionária incorreu em 

uma falha na prestação dos seus serviços. Em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação de consumo (na qual as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

de seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como a Reclamante viessem a ser prejudicados. Portanto, 

não tendo a Reclamada apresentado nenhuma justificativa plausível para 

não ter providenciado oportunamente os reparos do aparelho televisor 

pertencente à Reclamante, resta mais do que evidente que a mesma 

praticou um ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, a 

Concessionária de Energia deverá ser responsabilizada em arcar com os 

prejuízos materiais proporcionados à consumidora. No entanto, inobstante 

assista à Reclamante o direito de ser indenizada a título de danos 

materiais, tenho que deve ser feita uma pequena ressalva. Tendo em vista 

que a Reclamante foi diligente em buscar reparar administrativamente o 

vício apresentado pelo seu aparelho televisor, bem como, que segundo 

consta do laudo apresentado pela assistência técnica, o conserto é 

perfeitamente possível, entendo que a parte Autora deverá perceber uma 

indenização (a título de danos materiais) representada pelo valor total de 

R$ 731,89 (setecentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos), o 

qual compreende a somatória dos valores do chuveiro, do depurador e 

ainda, do orçamento elaborado pela empresa “Tecnoparts” (conforme 

documentos anexos à inicial). Já no que se refere a pretensão da 

Reclamante em ser indenizada a título de danos morais, entendo que a 

mesma igualmente comporta acolhimento. Via de regra, a simples negativa 

da Concessionária de Energia para providenciar os reparos de alguns 

eletrodomésticos queimados por eventual oscilação de energia não se 

presta em ofender qualquer direito relacionado à personalidade do 

consumidor, pois, trata-se de um aborrecimento cotidiano. No entanto, este 

juízo não pode ser conivente com o patente desrespeito à pessoa da 

Reclamante, pois, não bastasse a mesma ter buscado o auxílio 

administrativo da Concessionária de Energia, bem como, ter clamado pela 

intervenção do PROCON (conforme reclamação administrativa protocolada 

nos autos) e ainda, ter providenciado um laudo técnico que, por sua vez, 

atestou que o problema do aparelho de TV foi ocasionado por uma 

provável oscilação de energia, mesmo assim a Reclamada não se dispôs 

em resolver os problemas da consumidora (tanto é que sequer se atentou 

em providenciar um relatório de interrupções no período informado na 

inicial), razão pela qual, entendo que a Ré deverá ser responsabilizada 

pelo martírio vivenciado pela Demandante. No que concerne à reparação 

do dano, por se tratar, consoante alhures mencionado, de uma relação 

consumerista, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código do Consumidor 

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 as condutas 

praticadas pela Reclamada provocaram transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em muito, 

a esfera de um mero dissabor cotidiano), pois, mesmo restando 

documentalmente demonstrado que os problemas do aparelho televisor da 

Reclamante foram ocasionadas por uma “oscilação de energia”, não 

houve nenhum respaldo por parte da Concessionária Ré. No tocante a 

prova do abalo moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, 

em se tratando de dano in re ipsa (presumido), todo o prejuízo imaterial 

suportado pela Demandante está concatenado a própria existência do ato 

ilícito, o qual, registra-se, nesta lide, reitero, se revela incontestável. No 

intuito de respaldar toda a fundamentação exarada no presente decisum, 

segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRS: 

“Recurso Inominado. RESPONSABILIDADE CIVIL. Energia elétrica. AÇÃO 

de indenização por DANOS materiais e morais. Queima de televisão EM 

DECORRÊNCIA DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, 

DA CF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO, 

POIS SE TRATA DE PRODUTO ESSENCIAL. (...). RECURSO PROVIDO. 

(TJ-RS - "Recurso Cível": 71008932717 RS, Relator: Roberto Carvalho 

Fraga, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Turma Recursal Cível).”. 

(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. Nesse sentido, segue abaixo 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). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, no intuito de evitar o 

locupletamento indevido da 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, nos termos do que preconiza o 

artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

materiais à Reclamante no valor de R$ 731,89 (setecentos e trinta e um 

reais e oitenta e nove centavos), ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC, bem como, com incidência de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), 

ou seja, a data em que ocorreu a famigerada queda de energia 

(07/02/2019). Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no valor 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, acrescidos de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 

405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. 

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). 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, 24 de janeiro de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006088-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR ANTONIO ZANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1006088-87.2019.8.11.0002 Reclamante: Claudir Antônio Zanini 

Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo 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 (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da incompetência absoluta do 

Juizado Especial: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que a única 

alternativa de se demonstrar a “irregularidade” seria mediante a realização 

de uma perícia indireta no imóvel. No entanto, por entender que a 

complexidade da referida prova não está em harmonia com os princípios 

do Juizado Especial Cível, a Concessionária Ré postulou para que a 

demanda fosse extinta por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo. 

Não obstante as considerações apresentadas pela Reclamada, tenho que 

as mesmas não comportam acolhimento. Da exegese das considerações 

defensivas, extrai-se que a própria Reclamada reconheceu que a 

irregularidade encontrada no medidor era externa (ou seja, não significava 

que o equipamento se encontrava com problemas), bem como, que não há 

necessidade de ser realizada qualquer perícia, pois, o resultado seria 

ineficaz à finalidade proposta. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do mérito: O Reclamante esclareceu ser consumidor dos serviços da 

Reclamada (mediante a titularidade da UC nº 6/371395-5), bem como, que 

sempre efetuou os pagamentos devidos à mesma. O Postulante alegou 

que, ao tentar realizar uma compra para sua empresa, o seu crédito não 

foi aprovado, pois, restou constatada uma negativação a pedido da 

Reclamada. O Autor relatou que, ao buscar esclarecimentos junto à 

Concessionária, foi informado que subsistia uma dívida de R$ 11.551,31 

em seu nome, referente ao mês 12/2018. No entanto, o Demandante 

sustentou que a pendência relativa ao referido mês (R$ 1.225,44) foi 

devidamente paga e, mesmo esclarecendo tal fato à atendente, não 

obteve sucesso em resolver a questão. Por entender que teve o nome 

negativado de forma indevida e ainda, que tal fato lhe proporcionou 

prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

esclareceu que, na data de 11/12/2018, foi realizada uma vistoria na UC 

do Reclamante e, na ocasião, restou detectada uma irregularidade 

(“desvio de energia no ramal de entrada”) no medidor de energia. A 

Concessionária Ré sustentou que a mencionada irregularidade acarretava 

um registro de consumo de energia inferior ao que realmente era devido, 

bem como, que independentemente da autoria, o único beneficiado era o 

próprio Reclamante, motivo pelo qual, entende que a cobrança da fatura 

gerada a título de recuperação de consumo é devida. A Reclamada teceu 

algumas considerações acerca da legalidade na apuração das 

irregularidades, bem como, sobre a presunção da legalidade de seus atos 

e ainda, a legalidade do apontamento restritivo, motivo pelo qual, entende 

que inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 22119773 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 do Reclamante. 

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, 

bem como, atento ao acervo documental anexado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Segundo consta das 

normas previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em havendo 

indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia tem o dever de 

adotar as providências necessárias para sua caracterização e, 

consequentemente, apuração do consumo não faturado ou ainda, 

faturado a menor (art. 129 da referida legislação setorial). A Reclamada 

relatou que, na data de 11/12/2018, seus prepostos diligenciaram até o 

endereço correspondente à UC do Reclamante, oportunidade em que, ao 

realizarem a inspeção, constataram uma irregularidade externa no medidor 

de energia (“Desvio de energia no ramal de entrada”), a qual, por sua vez, 

estaria acarretando um faturamento inferior ao correto, ou seja, em outras 

palavras, o Reclamante vinha sendo beneficiado pelo registro de um 

consumo de energia inferior ao que realmente estava sendo 

consumido/usufruído. A meu ver, as considerações defensivas detêm 

credibilidade, haja vista que, além de ter sido apresentada uma cópia do 

“Termo de Ocorrência e Inspeção” (em respeito ao artigo 129, § 1º, I, da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL) elaborado pelos prepostos 

responsáveis pela vistoria, a Reclamada igualmente foi diligente em 

apresentar a este juízo os registros fotográficos comprobatórios da 

mencionada irregularidade externa ao equipamento medidor (artigo 129, § 

1º, V, “b”, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Como se não bastasse, 

a Reclamada ressaltou que, após a apuração da mencionada 

irregularidade (o que, reitero, ocorreu na data de 11/12/2018), a UC do 

Reclamante foi devidamente normalizada para fins de que o consumo de 

energia pudesse ser aferido corretamente. Pois bem, consoante pode ser 

observado nos documentos anexos à contestação (“Histórico de Contas” 

e “Histórico de Consumos”), nos meses subsequentes à normalização da 

UC foi registrado um aumento no consumo de energia (o que pode ser 

facilmente constatado por intermédio da comparação da média de 

consumo do período de janeiro a agosto/2019 com o período de maio/2018 

a dezembro/2018), o que, definitivamente, evidencia que o Postulante, 

ainda que de forma involuntária, realmente estava sendo beneficiado pelo 

registro de um consumo de energia inferior ao que efetivamente estava 

sendo usufruído. Resguardado por toda a fundamentação até então 

exarada neste decisum, entendo que não há como reconhecer qualquer 

abusividade na cobrança outrora realizada pela Reclamada (e, 

conseguintemente, como proporcionar guarida à pretensão declaratória de 

inexistência de débito), pois, restou comprovada não só a irregularidade 

externa que estava acometendo a regular aferição do consumo de energia 

pelo equipamento medidor existente na UC, como também, que o 

consumidor restou devidamente notificado acerca da recuperação do 

consumo (conforme “Carta” anexa à defesa) e ainda, que houve um 

aumento no consumo da energia após a normalização da UC. No intuito de 

resguardar as explanações supramencionadas, seguem colacionadas, 

por analogia, algumas jurisprudências pátrias: “RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA – FOTOS QUE COMPROVAM A IRREGULARIDADE O 

DESVIO DE ENERGIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. 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, onde é possível 

identificar facilmente o desvio realizado diretamente na fiação de baixa 

tensão. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista que o 

registro fotográfico, como dito, demonstra de forma clara o desvio. 

Recurso conhecido e provido para reforma da sentença de procedência 

para julgar improcedente a ação. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

200121220158110007/2016, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2016).”. (Destaquei). 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/ pedido de tutela 

antecipada – Débitos apurados após lavratura de Termos de Ocorrência 

de Irregularidade (TOI) - Existência de demonstração, pela ré, de que de 

fato houve irregularidade na medição do consumo, pois além do TOI, foi 

lavrado boletim de ocorrência em que constatada por autoridade policial a 

manipulação do relógio medidor, com a decretação de prisão em flagrante 

do autor, quando tentava se evadir do local - Existência de demonstrativo 

de consumo que dá conta do aumento considerável do consumo de 

energia elétrica do imóvel após a troca do relógio medidor - Caracterização 

de degrau de consumo - Legitimidade de cobrança de diferenças não 

faturadas – (...) – R. sentença monocrática mantida – Recurso improvido. 

(TJ-SP 10004592120188260077 SP 1000459-21.2018.8.26.0077, Relator: 

Carlos Nunes, Data de Julgamento: 02/07/2018, 31ª Câmara de Direito 

Privado).”. (Destaquei). Tendo em vista o conjunto de provas apresentado 

nos autos, entendo que, além de não ter sido devidamente comprovada 

qualquer falha ou defeito na prestação dos serviços da Concessionária de 

Energia (artigo 14, § 3º, I, do Código do Consumidor), a cobrança da fatura 

apurada a título de recuperação de consumo e o apontamento restritivo 

questionado pelo Reclamante refletiram apenas o exercício regular do 

direito de credora da Reclamada (artigo 188, I, do Código Civil), não 

havendo como lhe ser imputada a prática de qualquer ato ilícito. - Do 

pedido contraposto: Por fim, no que concerne ao pedido contraposto 
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formulado na contestação, entendo que o mesmo reivindica parcial 

acolhimento. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se 

admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). A meu 

ver, não subsistem dúvidas acerca da regularidade da cobrança da fatura 

emitida a título de “Recuperação de Consumo”, pois, consoante 

mencionado alhures, restou comprovada não só a irregularidade que 

estava maculando a regular aferição do consumo de energia, como 

também, que após a sua regularização, a UC passou a registrar um 

pequeno aumento no consumo de energia. No entanto, entendo que 

algumas das ponderações ventiladas em sede de impugnação não 

merecem ser desprezadas, essencialmente àquela inerente à média 

utilizada como base para o cálculo do consumo não faturado que, a meu 

ver, deve ser devidamente revisada pela Concessionária de Energia. 

Segundo consta dos documentos anexos à contestação, a Reclamada 

levou em consideração a média dos longínquos meses de setembro, 

outubro e novembro/2014 para promover a revisão do refaturamento, o 

que, com a devida vênia, está em dissonância com os preceitos da 

legislação setorial. Preconiza o artigo 130, III, da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL que: “Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para 

proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as 

diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados 

por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de 

forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: III – 

utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de 

potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos 

completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade; ”. (Destaquei). Embora a irregularidade tenha sido apurada 

(mediante inspeção/vistoria) apenas em dezembro/2018, o demonstrativo 

de cálculo apresentado pela Reclamada evidenciou que a irregularidade 

teve o seu início em novembro/2017 (sendo este o marco inicial dos meses 

a serem recuperados), o que, por sua vez, demonstra que devem ser 

verificados os maiores valores no período de novembro/2016 a 

outubro/2017. Logo, tendo vista que os maiores consumos aferidos na UC 

no período (12 meses) anterior ao início da irregularidade são aqueles 

referentes aos meses de novembro/2016 (1.301 kWh), junho/2017 (1.255 

kWh) e outubro/2017 (1.233 kWh), tenho que a média de tais valores é que 

deve ser levada em consideração pela Concessionária para revisar o 

cálculo da fatura de “Recuperação de Consumo” devida pelo consumidor. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no 

tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE 

a ação. Ademais, com respaldo no artigo 31 da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada e, consequentemente, DETERMINO que a fatura de 

“Recuperação de Consumo” seja revisada com base na média de 

consumo dos meses de novembro/2016, junho/2017 e outubro/2017 para, 

enfim, apurar o valor devido pelo titular da UC. 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, 27 de janeiro de 

2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017104-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDALIA PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1017104-38.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Idalia Paes 

Da Silva Parte Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in 

fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares 

arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da 

causa. Por este motivo rejeito as preliminares. Mérito Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débitos e indenização por 

danos morais, ao argumento de que está sendo cobrada por suposto 

débito no valor de R$ 1.986,24 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e 

vinte e quatro centavos) a título de recuperação de consumo, qual 

desconhece pois não realizou qualquer irregularidade em sua Unidade 

Consumidora. Por tais motivos, requer a declaração de inexistência de 

débito e indenização a título de danos morais. A parte requerida contesta a 

autora alegando que o débito é regular, tendo em vista que foram 

encontradas duas irregularidades no medidor, denominado como “Desvio 

de Energia no Ramal de Entrada”. Por este motivo alega que ao encaminhar 

a fatura de recuperação de consumo agiu dentro do seu exercício regular 

do direito e inexiste dever de indenizar. O que se depreende dos autos 

conforme TOI e fotografias que se encontram anexo ao processo 

administrativo do PROCON no ID 25997816, houve uma inspeção no imóvel 

da parte Requerente onde foi constatada a irregularidade que ocasionou a 

recuperação de consumo. Frisa-se que mesmo que a parte Requerente 

alegue que não pode ser responsabilizada por uma cobrança que não 

reconhece, observo que a fiscalização demonstrou que por alguns meses 

o consumo registrado foi muito abaixo da média, sendo que nos três 

meses anteriores a fiscalização o consumo registrou o equivalente a 3 

kWh, ou seja, não houve cobrança correta pelo consumo nos meses 

apurados pela concessionária de energia, concluindo desta maneira que 

assiste razão à parte Requerida. A parte Requerente se beneficiou por 

vários meses, não havendo nenhuma justificativa nos autos para o não 

pagamento do valor recuperado. Desta feita, é ônus da parte Requerente 

comprovar que deu causa a diminuição do consumo constatada, bem 

como comprovar que não se beneficiou do consumo a menor. Os 

documentos juntados na demanda comprovam de que a parte Reclamante 

se beneficiou com um consumo, sem efetivar o devido pagamento. Diante 

de tal fato a parte Reclamante atraiu para si o ônus da prova, devendo 

comprovar que não é responsável pela recuperação de consumo, bem 

como da falha na prestação de serviços da parte Reclamada, e, portanto, 

o dever de ser indenizada a título de dano moral. A indenização a título de 

dano moral depende de prova da ocorrência de circunstância capaz de 

violar direito de personalidade, ônus do qual não se desincumbiu a parte 

requerente, no caso concreto. No caso, resta claro que a parte 

Reclamante não trouxe aos autos nenhum documento que fosse capaz de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do 

CPC. Assim, não assiste razão a parte Reclamante, restando 

improcedentes os pedidos desta ação. A parte Requerida apresentou 

pedido contraposto requerendo a condenação da parte Requerente a 

pagar os valores da recuperação de consumo. Em análise aos autos é 

possível constatar que não houve o pagamento pelo consumo efetivado, 

comprovado nos autos por meio dos documentos apresentados na 

defesa, portanto é devido o valor equivalente ao consumo real da unidade 

consumidora pertencente ao requerente. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, revogo a tutela antecipada de 

urgência concedida no ID 25299452, bem como JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 
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9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012795-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LACENI CEZARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1012795-71.2019.8.11.0002 Reclamante: Laceni Cezario De 

Oliveira Reclamada: Vivo S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 111,03 (cento e onze reais e três centavos), 

desconhecendo por completo o débito, devendo se tratar de inscrição 

indevida, pois não foi cliente da requerida. A parte requerida, no mérito 

contesta o autor asseverando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato estabelecido entre as partes, tendo a parte 

Reclamante utilizado dos serviços fornecidos pela empresa de telefonia e 

se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, limitando a se 

reportar a tal fato, acostando na defesa telas do seu sistema interno, 

provas produzidas de forma unilaterais, sem maiores indagações ou 

explicações, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem 

ser o objeto do apontamento do nome do autor ao banco de dados de 

negativação, juntou em sua defesa apenas telas do seu sistema interno e 

suposto relatório de chamadas, o que se reveste de imprescindibilidade 

para a comprovação do alegado. Conquanto tenha a parte requerida 

alegado que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido 

entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo 

de prova comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando 

de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas, tendo em vista que somente apresentou telas do seu 

sistema interno e supostas faturas. A inversão do ônus da prova não tem 

caráter absoluto. Todavia, não reconhecendo à parte requerente a dívida 

lançada no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, deveria a 

parte requerida comprovar, ainda que minimamente, que os serviços foram 

regularmente solicitados. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida pode provocar transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma 

vez que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, por um contrato que nunca realizou. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. No entanto, no 

contexto do presente feito, analisando o extrato juntado pela parte 

requerente, verifica-se que há uma inscrição que foi disponibilizada 

preexistente a inscrição discutida nestes autos, comandada pela empresa 

FIDC IPANEMA VI, no valor de R$ 423,96 (quatrocentos e vinte e três reais 

e noventa e seis centavos), datada em 07.05.2016, motivo pelo qual 

entendo que deve ser aplicado o dispositivo da Súmula n° 385 do Colendo 

STJ, pois até a data da prolação desta sentença, não há comprovação da 

ilegitimidade do apontamento registrado preexistente ao discutido nos 

autos. Quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir 

ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de 

serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda 

Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 385, 

impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que 

reclamam na justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de 

dados. Ademais, a parte requerente não juntou aos presentes autos 

qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos lançados em seu 

nome, especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar se tratarem de 

inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral 

deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais 

ações por dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento 

conjunto. Não o fazendo, improcedem os pedidos de danos morais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos no 

de valor R$111,03 (cento e onze reais e três centavos), datada em 

08.09.2017, bem como DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte 

requerente das entidades de restrição ao crédito em relação aos referidos 

débitos. Resta indeferido o pedido a título de danos morais, diante da 

fundamentação. Oficie o órgão restritivo para que efetue a BAIXA 

DEFINITIVA do nome da parte autora referente ao débito objurgado. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011365-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINO MANOEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1011365-84.2019.8.11.0002 Reclamante: Jovino Manoel De 

Campos Reclamada: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação aos 

débitos nos valores de R$ 102,65 (cento e dois reais e sessenta e cinco 

centavos) e no valor de R$ 507,36 (quinhentos e sete reais e trinta e seis 

centavos), desconhecendo por completo os débitos, afirmando ainda que 

não foi notificado quanto aos fatos. A parte requerida contesta a autora 

alegando que o débito é regular, tendo em vista que a parte requerente 

contratou os serviços e utilizou os serviços de telefonia da empresa 

reclamada, e restando inadimplente com relação as chamadas fornecidas 

pela requerida, não há que se falar em inexistência de débito, motivo pelo 
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qual requer a improcedência total do pedido. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

somente trouxe na contestação telas do sistema interno, quais não se 

revestem de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se 

constata compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. 

Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo 

desconhecimento da relação, é incumbência da empresa responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o 

que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer 

documentos. Portanto, não comprovado que os serviços foram 

regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, 

fatos que neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral IN RE IPSA prescinde de prova. Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Outrossim, se denota no extrato 

juntado pela parte requerente que esta possui 01 (um) cheque devolvido 

em data posterior aos apontamentos questionados, qual não foi 

comprovada sua ilegitimidade, assim não é possível a aplicabilidade do 

enunciado da Súmula 385 do STJ, porém deve ser considerado no 

momento da fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigado, 

e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito 

(10.08.2017). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma 

da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016888-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016888-77.2019.8.11.0002 Reclamante: Rodrigo Goncalves 

Leandro Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação aos três débitos que totalizam o valor de R$ 164,51 

(cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e um reais), desconhecendo 

por completo o referido débito. A parte requerida, no mérito contesta a 

parte autora asseverando que os fatos narrados pela parte requerente 

não são capazes de causar prejuízos e inexiste comprovação de qualquer 

conduta ilícita ou abusiva pela parte requerida, bem como não deve ser 

aplicado neste caso a inversão do ônus da prova, visto que não há um 

mínimo de verossimilhança nas alegações da parte requerente. Ao final 

pugna pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 
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Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, somente faturas com suposta utilização dos serviços pela 

parte requerente, assim não há qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo a única inscrição em seu nome. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

que totalizam o valor de R$ 164,51 (cento e sessenta e quatro reais e 

cinquenta e um reais), e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 11.03.2019 – data da 

inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1016968-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016968-41.2019.8.11.0002 Reclamante: Ailton Dos Santos 

Silva Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida 

pela Reclamada não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por 

este motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação ao débito no importe de R$ 1.559,14 (um 

mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), 

desconhecendo por completo o débito, devendo se tratar de uma 

cobrança indevida. A parte requerida, no mérito contesta a parte autora 

asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente do 

contrato estabelecido entre as partes, Unidade Consumidora sob o nº 

2658686-7, qual se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, 

limitando a se reportar a tal fato, apresentando somente telas, históricos 

de utilização e fiscalização de irregularidade na referida UC sem 

assinatura da parte reclamante, bem como os demais documentos 

juntados foram retirados seu sistema interno, para comprovar suas 

alegações, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação. 

Frisa-se neste ponto que não há ainda qualquer comprovação de que 

houve consumo na referida unidade, bem como não houve negativa pela 

parte Requerida de que foi aberto uma nova Unidade Consumidora no 

mesmo endereço para o inquilino da parte Requerida. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 
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ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer, 

visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não 

comprovado que os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima 

a cobrança que gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de 

danos passíveis de ressarcimento. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito 

aqui litigado no valor de R$ 1.559,14 (um mil, quinhentos e cinquenta e 

nove reais e quatorze centavos) e condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples 

de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 

30.04.2019 – data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 

e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

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: 1012942-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1012942-97.2019.8.11.0002 Reclamante: Leia Luiz de Souza 

Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 191,81 (cento e noventa e um reais e oitenta e um 

centavos), desconhecendo por completo o débito, devendo se tratar de 

inscrição indevida, pois não possui débito junto a empresa requerida. A 

parte requerida, no mérito contesta o autor asseverando que o débito 

ensejador da negativação é decorrente de contrato estabelecido entre as 

partes, tendo a parte Reclamante utilizado dos serviços fornecidos pela 

empresa de telefonia e se encontra inadimplente, sendo legítimo o 

apontamento, limitando a se reportar a tal fato, acostando na defesa telas 

do seu sistema interno, provas produzidas de forma unilaterais, sem 

maiores indagações ou explicações, pugnando ao final pela improcedência 

dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se 

que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento referente a 

serviços prestados que pudessem ser o objeto do apontamento do nome 

do autor ao banco de dados de negativação, juntou em sua defesa 

apenas telas do seu sistema interno e suposto relatório de chamadas, o 

que se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo em vista 

que somente apresentou telas do seu sistema interno e supostas faturas. 

A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Todavia, não 

reconhecendo à parte requerente a dívida lançada no banco de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, deveria a parte requerida comprovar, ainda 

que minimamente, que os serviços foram regularmente solicitados. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 
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clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida pode provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito, por um 

contrato que nunca realizou. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. No entanto, no contexto do presente feito, 

analisando o extrato juntado pela parte requerente, verifica-se que há uma 

inscrição que foi disponibilizada preexistente a inscrição discutida nestes 

autos, comandada pela empresa OI MÓVEL S.A, no valor de R$ 118,00 

(cento e dezoito reais), incluída em 16.10.2015, motivo pelo qual entendo 

que deve ser aplicado o dispositivo da Súmula n° 385 do Colendo STJ, pois 

até a data da prolação desta sentença, não há comprovação da 

ilegitimidade do apontamento registrado preexistente ao discutido nos 

autos. Quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir 

ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de 

serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda 

Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 385, 

impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que 

reclamam na justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de 

dados. Ademais, a parte requerente não juntou aos presentes autos 

qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos lançados em seu 

nome, especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar se tratarem de 

inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral 

deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais 

ações por dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento 

conjunto. Não o fazendo, improcedem os pedidos de danos morais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos no 

de valor R$ 191,81 (cento e noventa e um reais e oitenta e um centavos), 

incluído em 12.04.2016, bem como DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito em relação aos 

referidos débitos. Resta indeferido o pedido a título de danos morais, 

diante da fundamentação. Oficie o órgão restritivo para que efetue a 

BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora referente ao débito objurgado. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012402-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDES FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1012402-49.2019.8.11.0002 Reclamante: Francisco 

Fernandes Freire Reclamada: Banco Do Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 292,17 (duzentos e 

noventa e dois reais e dezessete centavos), desconhecendo por 

completo o débito, pois jamais solicitou serviços ou celebrou contrato junto 

à parte requerida, afirmando ainda que jamais foi notificado quanto aos 

fatos. A parte requerida contesta o autor asseverando o requerente é 

titular de conta corrente junto ao banco requerido e cartão de crédito, 

conforme Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa 

física (ID 27094879), acostando ainda o débito referente a utilização do 

cartão de crédito, assim restando inadimplente com a utilização dos 

produtos disponibilizados, é legítima a negativação, não havendo que se 

falar em cobrança indevida. A parte requerente apresentou impugnação a 

contestação, alegando que as provas juntadas nos autos foram 

produzidas de forma unilateral pela parte requerida, pois se tratam de telas 

do sistema do banco, assim não há comprovação do débito questionado. 

No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos 

autos documentos que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, pois 

há no contrato devidamente assinado pelo requerente, bem como cópia de 

seus documentos pessoais, restando comprovado a contratação dos 

serviços e a ciência dos débitos em aberto, comprovando assim que a 

negativação é legítima. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta 

dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e desidiosa 

ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta 

junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a 

parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos 

morais, e após a apresentação da contestação, na qual a requerida 

comprova de forma inequívoca a origem do débito, deixa de apresentar 

impugnação. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da 

propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1017026-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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SANDRO SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1017026-44.2019.8.11.0002 Reclamante: Sandro Santos de 

Souza Reclamada: Banco Itaucard S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação aos dois 

débitos que totalizam o valor de R$ 2.641,05 (dois mil seiscentos e 

quarenta e um reais e cinco centavos), desconhecendo por completo o 

referido débito. A parte requerida, no mérito contesta a parte autora 

asseverando que os fatos narrados pela parte requerente não são 

capazes de causar prejuízos e inexiste comprovação de qualquer conduta 

ilícita ou abusiva pela parte requerida, bem como não deve ser aplicado 

neste caso a inversão do ônus da prova, visto que não há um mínimo de 

verossimilhança nas alegações da parte requerente. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, somente faturas com suposta utilização dos serviços pela 

parte requerente, assim não há qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo a única inscrição em seu nome. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. No entanto, no 

contexto do presente feito, se denota no extrato juntado pela parte 

requerente que possuía uma anotação datada em 26.04.2018, comandada 

pela empresa Energisa S.A., qual não foi comprovada sua ilegitimidade, 

assim, impõe-se a aplicação da Súmula n° 385 do Colendo STJ. Com efeito, 

se a parte requerente permanece silente com relação às outras restrições 

lançadas em seu nome, entendo que não é possível presumir que ela foi 

submetida à situação vexatória. Quem já é registrado como inadimplente 

não pode se sentir ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em 

cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a 

Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 

n° 385, impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles 

que reclamam na justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos 

de dados. Ademais, a parte requerente não juntou aos presentes autos 

qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos lançados em seu 

nome, especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar se tratarem de 

inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral 

deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais 

ações por dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento 

conjunto. Não o fazendo, improcedem os pedidos de danos morais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutidos nestes autos no 

valor de R$ 2.641,05 (dois mil seiscentos e quarenta e um reais e cinco 

centavos), incluído em 19.05.2018, bem como DETERMINAR A EXCLUSÃO 

do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito em 

relação ao débito. Resta indeferido o pedido a título de danos morais, 

diante da fundamentação. Oficie o órgão restritivo para que efetue a 

BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora referente ao débito objurgado. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017055-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FERNANDA AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1017055-94.2019.8.11.0002 Reclamante: Danielle Fernanda 

Augusto dos Santos Reclamada: Banco do Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação aos dois débitos que totalizam o valor de R$ 2.194,70 

(dois mil, cento e noventa e quatro reais e setenta centavos), 

desconhecendo por completo o referido débito, pois jamais solicitou 

serviços ou celebrou contrato com a parte requerida. A parte requerida, 

no mérito contesta a parte autora asseverando que os fatos narrados pela 

parte requerente não são capazes de causar prejuízos e inexiste 

comprovação de qualquer conduta ilícita ou abusiva pela parte requerida, 

bem como não deve ser aplicado neste caso a inversão do ônus da prova, 

visto que não há um mínimo de verossimilhança nas alegações da parte 

requerente. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 
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direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem 

ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados 

de negativação, não informando nenhuma relação jurídica que possa ter 

com esta, o que se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do 

alegado. Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, somente faturas com suposta utilização dos serviços pela 

parte requerente, assim não há qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo a única inscrição em seu nome. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. No entanto, no 

contexto do presente feito, se denota no extrato juntado pela parte 

requerente que possuía uma anotação datada em 29.07.2019, comandada 

pela empresa Itaú Unibanco S.A., qual não foi comprovada sua 

ilegitimidade, assim, impõe-se a aplicação da Súmula n° 385 do Colendo 

STJ. Com efeito, se a parte requerente permanece silente com relação às 

outras restrições lançadas em seu nome, entendo que não é possível 

presumir que ela foi submetida à situação vexatória. Quem já é registrado 

como inadimplente não pode se sentir ofendido pela inscrição do nome 

como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com 

esse entendimento, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de 

Justiça editou a Súmula n° 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. Ademais, a parte requerente não juntou 

aos presentes autos qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos 

lançados em seu nome, especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar 

se tratarem de inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos de danos morais. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO 

discutidos nestes autos no valor de R$ 2.194,70 (dois mil, cento e noventa 

e quatro reais e setenta centavos), datado em 12.09.2019, bem como 

DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte requerente das entidades 

de restrição ao crédito em relação ao débito. Resta indeferido o pedido a 

título de danos morais, diante da fundamentação. Oficie o órgão restritivo 

para que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora referente 

ao débito objurgado. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e 

anotações de praxe. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. 

Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016910-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINNE MARCELLY PEREIRA DE MELO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016910-38.2019.8.11.0002 Reclamante: Alinne Marcelly 

Pereira de Melo Reclamado: Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos 

LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, 

in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação aos débitos no importe de 

R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), e no valor de R$ 199,70 (cento e 

noventa e nove reais e setenta centavos), desconhecendo por completo 

os débitos, bem como não foi notificado quanto à inclusão que considera 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida contesta a 

parte requerente asseverando que o débito ensejador da negativação é 

legítimo, tendo em vista o cadastro efetuado para ser revendedor da 

marca requerida, conforme se denota nos áudios juntados com a defesa, 

sendo que no áudio acostado no ID 27165718, foi confirmado o seu 

cadastro, a requerida juntou ainda notas fiscais que comprovam as 

compras realizadas pela parte requerente e cópia do documento de 

identidade da autora, portanto, as negativações são legítimas, não 

havendo que se falar em cobrança indevida. Por fim requer a título de 

pedido contraposto que a parte Requerente seja condenada ao pagamento 

dos débitos em aberto que totalizam o valor de R$ 470,67 (quatrocentos e 

setenta reais e sessenta e sete centavos). Ressalta-se que a parte 

Requerente apresentou impugnação aduzindo a necessidade de perícia 

em razão de não reconhecer a voz do áudio acostado na defesa, 

contudo, deixo de acolher tal pretensão, tendo em vista que além dos 

áudios juntados, houve a juntada de recebimento de produtos devidamente 

assinado pela parte requerente, bem como consta cópia do seu 

documento pessoal. No contexto dos autos, verifica-se que a parte 

requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM a origem dos 

DÉBITOS discutidos, bem como a sua efetiva contratação, comprovando 

assim que as negativações são legítimas. Quanto ao pedido contraposto, 

verifico que a parte Requerida pleiteou pelo pagamento no importe de R$ 

470,67 (quatrocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), 

entretanto, este valor difere do valor questionado na inicial que totaliza o 

valor de R$ 413,70 (quatrocentos e treze reais e setenta centavos), desta 

feita, deixo de reconhecer o pedido, uma vez que a empresa pode adotar 

as medidas cabíveis para cobrança dos valores que estão em aberto pela 

parte requerente. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a relação 

jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 
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com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto 

realizado pela Requerida, conforme fundamentos acima expostos. Rejeito, 

ainda, a preliminar de perícia, por ser desnecessária ao caso. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data 

do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a 

parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016901-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE TEODORO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016901-76.2019.8.11.0002 Reclamante: Rose Teodoro 

Assunção Reclamado: Matos Comercio de Perfumes e Cosméticos LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação aos dois débitos no importe de R$ 557,81 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), cada, e 

outro no valor de R$ 291,35 (duzentos e noventa e um reais e trinta e 

cinco centavos), desconhecendo por completo os débitos, bem como não 

foi notificado quanto à inclusão que considera indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. A parte requerida contesta a parte requerente 

asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo, tendo em 

vista o cadastro efetuado para ser revendedor da marca requerida, 

conforme se denota no ID 27116890, a requerida juntou ainda notas 

fiscais que comprovam as compras realizadas, bem como a juntada do 

extrato do pedido, com a entrega dos produtos no endereço da autora, 

qual foi devidamente assinado pela parte requerente, portanto, as 

negativações são legítimas, não havendo que se falar em cobrança 

indevida. Por fim, requer a título de pedido contraposto que a parte 

Requerente seja condenada ao pagamento dos débitos em aberto que 

totalizam o valor de R$ 1.559,19 (um mil, quinhentos e cinquenta e nove 

reais e dezenove centavos). Ressalta-se que a parte Requerente 

impugnou a contestação requerendo a perícia do contrato juntado, todavia 

este pleito não merece acolhimento, em razão de ter sido apresentado 

junto ao referido contrato (cadastro de revendedor autônomo), cópia dos 

documentos pessoais da parte requerente. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que 

COMPROVAM a origem dos DÉBITOS discutidos, bem como a sua efetiva 

contratação, comprovando assim que as negativações são legítimas. 

Quanto ao pedido contraposto, verifico que a parte Requerida pleiteou pelo 

pagamento no importe de R$ 1.559,19 (um mil, quinhentos e cinquenta e 

nove reais e dezenove centavos). Entretanto, este valor difere do valor 

questionado na inicial que totaliza o valor de R$ 1.406,97 (um mil, 

quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos), desta feita, deixo 

de reconhecer o pedido, uma vez que a empresa deve adotar as medidas 

cabíveis para cobrança dos valores que estão em aberto pela parte 

requerente. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, 

já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No 

caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar 

com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização 

por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a 

requerida comprova de forma inequívoca a relação jurídica. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos que ratificam a relação 

jurídica, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. De igual forma, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela Requerida, 

conforme fundamentos acima expostos. Rejeito, ainda, a preliminar de 

perícia, por ser desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor 

da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, 

consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013555-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1013555-20.2019.8.11.0002 Reclamante: Fernando Almeida 

da Silva Reclamado: Matos Comercio de Perfumes e Cosméticos LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação ao débito no importe de R$ 295,00 

(duzentos e noventa e cinco reais), desconhecendo por completo os 

débitos, bem como não foi notificado quanto à inclusão que considera 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida contesta a 

parte requerente asseverando que o débito ensejador da negativação é 

legítimo, tendo em vista o cadastro efetuado para ser revendedor da 

marca requerida, conforme se denota no cadastro acostado no ID 

26770576, a requerida juntou ainda notas fiscais que comprovam as 

compras realizadas pela parte requerente e cópia do documento de 

identidade da parte autora, portanto, as negativações são legítimas, não 

havendo que se falar em cobrança indevida. Por fim requer a título de 

pedido contraposto que a parte Requerente seja condenada ao pagamento 

dos débitos em aberto que totalizam o valor de R$ 405,87 (quatrocentos e 

cinco reais e oitenta e sete centavos). Ressalta-se que a parte 

Requerente impugnou a contestação requerendo a perícia do contrato 

juntado, todavia este pleito não merece acolhimento, em razão de ter sido 

apresentado junto ao referido contrato (cadastro de revendedor 

autônomo), cópia dos documentos pessoais da parte requerente. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, bem como a 

sua efetiva contratação, comprovando assim que a negativação é legitima, 

uma vez que foi comprovado por meio do extrato de pedido de produtos 

com recebimento destes, qual fora devidamente assinado pela parte 

requerente. Quanto ao pedido contraposto, verifico que a parte Requerida 

pleiteou pelo pagamento no importe de R$ 405,87 (quatrocentos e cinco 

reais e oitenta e sete centavos). Entretanto, este valor difere do valor 

questionado na inicial que totaliza o valor de R$ 295,00 (duzentos e 

noventa e cinco reais), desta feita, deixo de reconhecer o pedido, uma 

vez que a empresa deve adotar as medidas cabíveis para cobrança dos 

valores que estão em aberto pela parte requerente. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto realizado pela Requerida, conforme fundamentos acima 

expostos. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia, por ser desnecessária ao 

caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da 

propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1012748-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA EMILIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1012748-97.2019.8.11.0002 Reclamante: Vanessa Emília dos 

Santos Reclamado: Banco IBI Administradora e Promotora LTDA. Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar O BANCO IBI S.A., CNPJ 

07.131.760/0001-87, demonstrou em sua petição acostada no ID 

26932364, que é o responsável pela negativação discutida nos autos, 

assim acolho a preliminar da requerida IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA 

e determino que seja retificado o polo passivo para que conste como parte 

Reclamada o BANCO IBI S.A. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 445,82 

(quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), 

desconhecendo por completo o débito, devendo se tratar de cobrança 

indevida, abusiva e ilegal. A parte requerida contesta o autor asseverando 

que o débito ensejador da negativação é legítimo colacionando à sua 

defesa contrato ID 26932370, devidamente assinado, para proposta de 

Adesão (Lojas Americanas), e faturas com utilização dos serviços 

contratados, e, restando inadimplente com a utilização dos serviços 

disponibilizados, é legítima a negativação, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. A parte Requerente impugna as contestações 

apresentadas, alegando que não foi juntado pela parte requerente 

documentos que comprovem a origem do débito questionado nos autos. 

Inicialmente destaco que o reconhecimento do BANCO IBI S.A, como 

responsável pelos débitos discutidos já foi acolhido em matéria preliminar, 

assim, no contexto dos autos, denota-se que foi carreado aos autos 

documentos que demonstram que a parte requerente adquiriu os serviços 

prestados pela ré e utilização dos mesmos, e, diante da ausência da 

comprovação dos pagamentos efetuados pelo requerente pelos serviços 
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contratados, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção 

ao crédito é legítima. Restou anexado nos autos, contrato devidamente 

assinado e faturas com utilização dos serviços, referente ao cartão de 

crédito (Lojas Americanas). Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, 

já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No 

caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar 

com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização 

por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a 

requerida comprova de forma inequívoca a origem do débito, desiste do 

prosseguimento da demanda. Desta forma, conclui-se evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, 

do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar os documentos que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Acolho o pedido de 

substituição do polo passivo para que conste como parte Reclamada o 

BANCO IBI S.A., CNPJ 07.131.760/0001-87. Com intuito inibitório, condeno 

a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, 

consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014441-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA NUNES ESPERIDIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014441-19.2019.8.11.0002 Reclamante: Débora Nunes 

Esperidião Reclamado: Natura Cosméticos S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 217,71 (duzentos e 

dezessete reais e setenta e um centavos), desconhecendo por completo 

os débitos, bem como não foi notificado quanto à inclusão que considera 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida contesta o 

autor asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo 

colacionando à sua defesa cópia do documento de identidade da autora 

encaminhado no momento do cadastro por meio digital, bem como houve a 

juntada de nota fiscal dos produtos adquiridos, não havendo que se falar 

em cobrança indevida. Ressalta-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer na audiência de conciliação, fato este que causaria a 

extinção do feito sem o julgamento do mérito, contudo, observo que houve 

a juntada de documentos que comprovam a relação jurídica entre a parte 

requerente e a empresa cedente do débito, motivo pelo qual passo a 

analisar o mérito. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida 

carreou aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA 

entre as partes, conforme contrato digital com cópia do seu documento de 

identidade, ID 26445710, e notas fiscais no ID 26445714 e 26445716 

demonstram a origem do débito, que restou comprovado nos autos, 

constatando assim que a negativação é legítima, tendo em vista que a 

parte autora não comprovou que nada deve a empresa reclamada. Assim, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

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 
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poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016794-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/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

 

Processo n.º 1016794-32.2019.8.11.0002 Reclamante: Elton Marcio da 

Silva Reclamada: OMNI Financeira S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Da Preliminar A preliminar arguida pela Reclamada não tem o condão de 

obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito a preliminar. Mérito 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 3.398,39 (três mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e 

nove centavos), desconhecendo por completo os débitos, alegando que 

não possui relação com a reclamada. A parte requerida no mérito contesta 

a parte requerente asseverando que os débitos ensejadores das 

negativações são legítimos, pois efetuou a contratação do cartão de 

crédito junto ao banco requerido, conforme contrato/Proposta de Adesão 

– Cartão de Crédito, assinado com cópia de seu documento pessoal 

acostado no ID 27279787, e, restando inadimplente, é legítima a 

negativação em seu nome, não havendo que se falar em cobrança 

indevida. A parte requerente apresentou impugnação de forma genérica 

alegando que não há comprovação do débito questionado, visto que 

houve a juntada de uma proposta de adesão, qual não possui validade 

jurídica, por não se tratar de contrato, bem como a proposta de adesão 

possui numeração diversa do contrato negativado. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que 

COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, e, diferentemente do alegado 

pela parte requerente a proposta de adesão acostado nos autos se trata 

de contrato celebrado entre as partes em que o autor adquiriu cartão de 

crédito da reclamada e diante da ausência do comprovante de pagamento 

das faturas a negativação é legítima, visto que há nos autos 

contrato/proposta de adesão devidamente assinado com cópia do 

documento pessoal. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta 

dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e desidiosa 

ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta 

junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a 

parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos 

morais, e após a apresentação da contestação, na qual a requerida 

comprova de forma inequívoca a origem do débito, deixa de apresentar 

impugnação. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da 

propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1016870-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016870-56.2019.8.11.0002 Reclamante: Eliane Maria da 

Costa Reclamada: Banco CSF S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Das Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o 

condão de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito a 

preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação 

ao débito no valor de R$ 691,17 (seiscentos e noventa e um reais e 

dezessete centavos), desconhecendo o débito questionado, afirmando 

que a negativação em seu nome é indevida. A parte requerida no mérito 

contesta a parte requerente asseverando que os débitos ensejadores das 

negativações são legítimos, pois este é titular do cartão de crédito 

Atacadão, administrado pelo Banco CSF S/A, por meio do qual foram 

contraídos débitos, que restaram inadimplido, tendo apresentado na 

defesa o termo de adesão com foto, qual se encontra devidamente 

assinado pela parte Requerente na ID 27397805, anexando ainda na 

defesa planilha com evolução do débito, e, restando inadimplente com a 

utilização dos serviços contratados, são legítimas as negativações, não 

havendo que se falar em cobrança indevida. A parte requerente 

apresentou impugnação alterando os fatos narrados na inicial, informando 

que não nega que possui relação jurídica, mas desconhece os débitos, 

pois o jamais houve o recebimento do cartão de crédito, bem como não 

houve a juntada de documento idôneo que comprove o débito questionado. 

No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos 
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autos documentos que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, bem 

como a sua efetiva contratação, comprovando assim que a negativação é 

legítima, visto que há nos autos contrato devidamente assinado e faturas 

com utilização do cartão de crédito de crédito. Cabe acrescentar que a 

parte requerente em sede de impugnação aduz que não recebeu o cartão 

de crédito, entretanto, na inicial silenciou-se quanto ao fato do pedido do 

referido cartão, somente informando tal fato após apresentação da 

contestação que comprova a relação jurídica entre as partes e a origem 

do débito questionado, uma vez que na petição inicial a autora foi omissa 

quanto a este fato, tentando induzir este juízo a erro. Assim, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a relação 

jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por ser 

desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

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: 1008833-40.2019.8.11.0002

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:

DANIELA CEGATI NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1008833-40.2019.811.0002 Reclamante: Colégio Evolução 

LTDA Reclamado: Daniela Cegati Nogueira Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento 

e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte requerente que é credora 

da parte Requerida quanto as mensalidades dos meses de abril a 

dezembro de 2018, que totalizam o importe de R$ 3.919,50 (três mil, 

novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos). Denota-se que a 

parte requerida, mesmo sendo devidamente citada em 22.10.2019, id 

25916101, não compareceu à audiência de conciliação, realizada em 

06.12.2019, bem como deixou de apresentar justificativa e defesa ao feito. 

Assim destaco que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações 

em que a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do 

artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de 

conciliação ou audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte 

requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. Compulsando-se os 

autos, o que se tem de concreto é que, há débitos que se encontram sem 

pagamento. Desta forma, não havendo questionamento quanto ao valor da 

dívida, reconheço como devido o importe de R$ 3.919,50 (três mil, 

novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos), referente as 

mensalidades que se encontram em aberto, conforme narrado na inicial. 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

consolidando a dívida inadimplida no importe de R$ 3.919,50 (três mil, 

novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos), referente aos 

débitos narrados na inicial, e por consequência, CONDENO a parte 

requerida a pagar, à parte requerente tal valor, corrigido monetariamente 

pelo INPC e juros simples de 1% a.m. desde os respectivos vencimentos. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 

e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

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: 1016854-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016854-05.2019.811.0002 Parte Reclamante: Carlos 

Roberto de Almeida Parte Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova 
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documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação a um débito no valor de R$ 

600,11 (seiscentos reais e onze centavos), desconhecendo por completo 

o débito. A parte requerida contesta o autor asseverando que o débito 

ensejador da negativação é legítimo colacionando, pois se refere a 

unidade consumidora nº 6/2556935-1. Alega ainda que a parte Requerente 

declarou como seu endereço o mesmo endereço da referida unidade 

consumidora, tendo inclusive apresentado a fatura de energia da r. 

unidade Consumidora,  em outro processo de n.  º 

8029940-55.2018.811.0002. Assim, pugna pela improcedência dos 

pedidos uma vez que a parte Autora é titular da unidade consumidora e 

deixou de adimplir com suas obrigações. A parte Requerente apresentou 

impugnação a contestação genericamente alegando que não há nos autos 

comprovação da relação jurídica entre as partes. Verifico que a fatura 

mencionada na contestação foi juntada pela parte requerente no processo 

n.º 8029940-55.2018.811.0002, reconhecendo por consequência que o 

referido documento é verdadeiro. Constato assim que a parte Requerente 

possui relação jurídica com a empresa requerida, conforme se denota nos 

documentos apresentados nos autos, tendo inclusive apresentado uma 

fatura em seu nome em um processo que foi parte Autora, motivo pelo 

qual é incabível o pleito deste momento de declaração de inexistência de 

débito, por desconhecimento da dívida, tendo em vista que não há 

comprovação da quitação dos débitos junto a concessionária de energia. 

No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos 

autos documentos que COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES, comprovando por consequência o débito e 

que a negativação é legítima. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, 

já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No 

caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar 

com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização 

por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a 

requerida comprova de forma inequívoca a origem do débito, deixa de 

apresentar impugnação. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. A parte Requerida requer ao final de 

sua defesa, a condenação da parte Requerente para pagamento do débito 

oriundo da relação contratual, todavia o valor apresentado pela empresa 

reclamada, difere do valor questionado nos autos. Desta feita, deixo de 

reconhecer o pedido, uma vez que a empresa deve adotar as medidas 

cabíveis para cobrança dos valores que estão em aberto pela parte 

requerente. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da 

Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com 

intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura 

até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem 

como dos honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017016-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DOS SANTOS OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. º 1017016-97.2019.8.11.0002 Reclamante: Rosane dos 

Santos Oliveira Melo Reclamada: Banco do Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 4.724,27 (quatro mil, 

setecentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), 

desconhecendo por completo o débito, afirmando ainda que jamais foi 

notificado quanto aos fatos. A parte requerida contesta o autor 

asseverando o débito se trata de financiamento estudantil contratado pela 

parte requerente, conforme contrato devidamente assinado no ID 

27311626, assim restando inadimplente com as parcelas do financiamento, 

é legítima a negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

A parte requerente apresentou impugnação genérica a contestação, 

alegando que as provas juntadas nos autos foram produzidas de forma 

unilateral pela parte requerida, pois se tratam de telas do sistema do 

banco, assim não há comprovação do débito questionado. No contexto 

dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, pois há no 

contrato devidamente assinado pelo requerente, bem como cópia de seus 

documentos pessoais, restando comprovado a contratação dos serviços 

e a ciência dos débitos em aberto, comprovando assim que a negativação 

é legítima. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a 

presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à 

empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte 

requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos 

morais, e após a apresentação da contestação, na qual a requerida 

comprova de forma inequívoca a origem do débito, deixa de apresentar 

impugnação. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 
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requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da 

propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Friso, 

que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários não se encontram 

abarcados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, 

§1, §2 e §4 do CPC. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei 

(art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE 

ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

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: 1014438-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014438-64.2019.811.0037 Reclamante: Simone de Souza 

Alves Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente 

indenização por danos morais, sob o argumento de que teve a suspensão 

do fornecimento da energia elétrica em 03.06.2019. Afirma que todas as 

faturas estavam quitadas na data do corte, razão pela qual, houve falha 

da prestação dos serviços da concessionária de energia ao efetuar a 

suspensão da energia na unidade consumidora da autora. A parte 

requerida contesta a parte Requerente alegando que na data informada na 

inicial não houve a suspensão dos serviços. Deste modo afirma que 

inexiste ato ilícito, bem como aduz que a parte Requerida não comprovou 

os seus danos morais, motivo pelo qual requer a improcedência dos 

pedidos. A parte Requerente impugnou a contestação alterando suas 

alegações iniciais, sustentando que houve uma falha na comunicação da 

data precisa do corte, informando que o fato narrado aconteceu em 

16.05.2019. Em análise aos autos constato que não houve comprovação 

do corte na data informada na inicial, qual seja, 03.06.2019, bem como a 

própria autora confessa que a data se encontra equivocada. Destaco que 

em que pese a parte requerente alegar que houve erro com relação a data 

exata do corte, não há como acolher a alteração dos fatos em sede de 

impugnação, pois há impossibilidade de alteração do pedido e da causa de 

pedir após a estabilização da lide e contestação da parte Requerida. 

Assim inexistindo corte no fornecimento de energia no dia 03.06.2019, não 

há que se falar em ato ilícito. Desta feita, não resta comprovado que a 

parte Requerente tenha sofrido qualquer dano, deve ser julgado 

improcedente os pedidos formulados na inicial. Pelo exposto, nos termos 

do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, rejeito as preliminares 

arguidas, bem como JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, em razão da comprovação de que não ocorreu corte no 

fornecimento de energia no dia 03.06.2019. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013656-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEUVANICE MARIA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1013656-57.2019.8.11.0002 Reclamante: Jeuvanice Maria da 

Silva Reclamada: Banco Bradesco S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor total de R$ 265,14 (duzentos e sessenta e cinco reais e quatorze 

centavos), que alega não possuir junto a instituição financeira. A parte 

requerida contesta o autor asseverando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente da utilização dos serviços prestados, e, 

restando inadimplente é legítima a negativação, não havendo que se falar 

em cobrança indevida. Verifica-se que a parte requerente requereu a 

desistência da ação, depois de apresentada a contestação. Entretanto, 

diante da apresentação da contestação, bem como evidências de que o 

débito é devido, deixo de acolher o pedido de desistência, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE. Ressalto que não há como acolher a 

desistência quando evidente a má-fé da parte Requerente, ademais o 

autor ingressou com a presente ação, afirmando que nada deve ao banco 

sem trazer quaisquer provas constitutivas do seu direito, ônus de sua 

incumbência, consoante dispõe o artigo 373, I do CPC. No contexto dos 

autos, verifica-se que a parte requerente alega que nada deve, mas 

tão-somente juntou em sua inicial como documento comprobatório um 

extrato bancário, qual é possível identificar a utilização de limite, bem como 

diversos descontos, mas não há o demonstrativo de saldo positivo em sua 

conta. Assim, diante das circunstâncias resta comprovado que a parte 

requerente de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, 

buscando obter vantagem indevida. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, por 

débito devido e após a apresentação da contestação, desiste do 

prosseguimento da demanda. Desta forma, conclui-se evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, 

do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 
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JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a 

preliminar de perícia grafotécnica, por ser desnecessária ao caso. Com 

intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura 

até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem 

como dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1014362-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE MACEDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014362-40.2019.811.0002 Parte Reclamante: Celso José 

Macedo Parte Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in 

fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que recebeu uma cobrança referente a recuperação de 

consumo de R$ 2.066,47 (dois mil e sessenta e seis reais e quarenta e 

sete centavos), o qual alega que não foi responsável pela irregularidade 

apontada, bem como não pode ser imputada aos referidos débitos. Afirma 

que não possui eletrodomésticos que gerem o aumento deste consumo, 

bem como que o seu consumo se manteve no mesmo patamar depois da 

fiscalização efetivada. A parte requerida contesta a autora alegando que 

o débito é regular, tendo em vista que foi encontrada irregularidade no 

medidor, sendo constatado o registro menor do que o consumo de energia 

da UC. Por este motivo alega que ao encaminhar as faturas de 

recuperação de consumo agiu dentro do seu exercício regular do direito e 

inexiste dever de indenizar, motivo pelo qual os pedidos devem ser 

julgados improcedentes. Requerendo ao final a condenação da parte 

Requerente ao pagamento da fatura que se encontra em aberto. Apesar 

de haver documentos que comprovam que havia uma irregularidade no 

medidor, não há comprovação de que a parte requerente tenha se 

beneficiado com um consumo menor do que o apurado, uma vez que 

inexiste nos autos comprovação de que após a regularização do medidor 

o consumo da parte requerente tenha aumentado. Pelas faturas 

acostadas pela parte Requerente no ID 24739259 é possível constatar que 

o consumo de Junho a Setembro de 2019 se manteve no mesmo patamar 

dos meses anteriores a fiscalização. Diante de tal fato considero que 

inexiste recuperação de consumo no presente caso, devendo ser 

declarada inexistente a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 

2.066,47 (dois mil e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos). 

Assim, resta evidente que a legalidade da recuperação de consumo não 

restou comprovado pela parte Requerida, motivo pelo qual não há como 

manter a cobrança. Melhor sorte não assiste o pedido de indenização por 

danos morais. Em acurada análise dos autos, embora a parte Requerente 

tenha informado que houve um ato lesivo que lhe causou grande 

constrangimento, em razão do ato ilícito praticado pela requerida, não há 

nos autos nenhuma prova que comprove tais argumentos, assim 

reconheço que, a parte requerente não demonstrou qual o abalo moral 

sofrido, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia por 

força do art. 373, I do CPC. Em que pese tenha sido efetivada a cobrança 

da fatura de recuperação de consumo, é importante destacar que não 

ficou comprovado nos autos que o evento culminou em outras 

consequências jurídicas, situações que, quando comprovadas, ensejariam 

indenização a título de danos morais, razão pelo qual considero 

improcedente o pedido do autor. Eis entendimentos jurisprudenciais que 

amparam a conclusão em questão: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO 

DO CONSUMIDOR POR TERCEIROS FALSÁRIOS – INEXIGIBILIDADE DO 

DÉBITO – NÃO COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA CONSTANTE, COM 

AMEAÇA DE INSERÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE 

RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – MERO ABORRECIMENTO – NÃO 

CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Se 

a cobrança indevida se resume à emissão de fatura de cartão de crédito, 

sem ameaça de inserção do nome do consumidor no rol de inadimplentes, 

além de não ter sido comprovada a reclamação administrativa sobre a 

legitimidade do débito, não há falar em danos morais, mas meros 

aborrecimentos, não passíveis de indenização. 2 – Recurso conhecido e 

não provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

117535120128110001/2013, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/05/2013, Publicado no DJE 09/05/2013). Assim, entendo que não restou 

comprovado o desvio produtivo do consumidor, inexistindo qualquer 

comprovação de que foram realizadas reclamações administrativas para 

tentativa da solução do feito, bem como não houve comprovação de que 

houve negativação do referido débito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Quanto ao pedido contraposto, não 

há como acolhê-lo uma vez que a parte Requerida não comprovou a 

legalidade da referida cobrança, devendo ser rejeitado este pedido. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, para 

determinar que seja considerado indevido o valor cobrado R$ 2.066,47 

(dois mil e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), a título de 

recuperação de consumo. Danos morais rejeitados, nos termos da 

fundamentação supra. Diante da fundamentação, JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO, realizado pela parte Requerida. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012175-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO SOUZA LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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Lúcio Reclamada: Embracon Administradora de Consórcios LTDA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. No caso aduz a parte requerente que 

contratou um consórcio junto a requerida e que foi contemplado, contudo 

não retirou a carta de crédito. Afirma que passou por uma dificuldade 

financeira, assim optou por efetivar o saque da carta de crédito em 

dinheiro. Aduz que lhe foi informado que já havia pago o valor de R$ 

57.025,22, e que haveria um desconto de R$ 7.380,97, perfazendo um 

saldo a ser restituído de R$ 49.644,25, todavia recebeu em 18.04.2017 o 

valor de R$ 24.736,52. Assim, afirma que a parte Requerida não lhe 

repassou o valor de R$ 24.907,73 (vinte e quatro mil novecentos e sete 

reais e setenta e três centavos), motivo pelo qual requer a devolução do 

referido montante a título de dano material e indenização por danos morais. 

No presente caso, denota-se que a parte Requerida, mesmo sendo 

devidamente citada em 15.10.2019, conforme AR juntados no ID 

25530352, não compareceu à audiência de conciliação, realizada em 

31.10.2019, ID 256483848, bem como deixou de apresentar contestação. 

Em virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte requerida, nos termos do 

art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. A revelia tem como efeito a confissão quanto à matéria 

de fato, entretanto, à revelia da parte Reclamada não induz a procedência 

do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei 

9099/95). Quanto ao mérito, destaco que a inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Compulsando-se os autos, constata-se que a parte Requerente 

comprovou que havia pago o valor de R$ 57.025,22, conforme documento 

de ID 23779682, comprovando ainda neste mesmo documento que 

recebeu apenas o valor de R$ 24.736,52. Assim, como não houve 

apresentação de contestação pela parte Requerida, entendo por 

verdadeiros os fatos de que deveria ser descontado apenas o montante 

de R$ 7.380,97, referente as taxas de administração das parcelas futuras, 

não havendo que se falar em descontos das parcelas o qual formariam o 

capital da parte Requerente para saque ao final do consórcio. Desta 

forma, em análise dos documentos acostados na inicial, denoto que a 

parte Requerente logrou êxito em comprovar que faz jus ao recebimento 

de R$ 24.907,73 (vinte e quatro mil novecentos e sete reais e setenta e 

três centavos), devendo este montante ser devolvido à parte Requerente, 

de forma simples. O mesmo não se aplica ao pedido por danos morais, já 

que os fatos em questão não causaram prejuízos efetivos para a parte 

Requerente, configurando mero dissabor cotidiano, pois não houve 

comprovação pela parte Autora que esta teve perda do seu tempo útil 

para solução administrativa, não ocorrendo, desta maneira, o desvio 

produtivo do consumidor, sendo, portanto, incabível a condenação em 

danos morais, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso. Isto posto, entendo que não houve a ocorrência de 

desvio produtivo do consumidor para tentativa de solução do fato 

administrativamente. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC 

e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, determinar que a parte requerida restitua à parte 

autora, de forma simples, no importe total de R$ 24.907,73 (vinte e quatro 

mil novecentos e sete reais e setenta e três centavos), nos termos da 

fundamentação, corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

data da prolação da presente sentença, acrescidos de juros simples de 

1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação válida (15/10/2019). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 

e ss. do CPC). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Advogado(s) Polo Ativo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014507-96.2019.8.11.0002 Reclamante: Alexandre da Silva 

Roque Reclamada: Claro S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente indenização por danos morais, sob o argumento 

de que solicitou o cancelamento da linha (016) 99614-4912, contudo 

continuou a ser cobrado. Afirma que tentou entrar em contato diversas 

vezes para solucionar a pendência, entretanto a parte Requerida manteve 

a cobrança. Assim, requer que a parte Requerida seja condenada ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais. A parte 

requerida contesta a parte Requerente alegando que não há nenhuma 

irregularidade, uma vez que a parte Requerente não realizou o 

cancelamento, mas sim a suspensão da linha, onde se manteve a 

cobrança, conforme gravação de ID 26308624. Assim afirma que não há 

ato ilícito e que inexiste comprovação de abalo moral, motivo pelo qual 

requer a improcedência dos pedidos. A parte Requerente apresentou 

impugnação a contestação rechaçando todos os argumentos 

apresentados na contestação, entretanto deixou de impugnar a gravação 

trazida pela parte Requerida, razão pela qual não há questionamento 

quanto a esta. Em análise aos autos, constato que a parte Requerida 

trouxe a gravação na qual a parte Requerente expressamente solicita, a 

partir do minuto 03:30, a suspensão da linha e não o cancelamento. Desta 

forma em que pese tenha alegado que a parte Requerida não solucionou o 

problema administrativamente, entendo que a parte Requerida cumpriu 

estritamente com a solicitação da parte Requerente de suspender a linha, 

tendo sido inclusive avisado que no período haveria cobrança de faturas. 

Deste modo entendo que a parte Requerente deixou de produzir prova que 

lhe competia quanto ao efetivo abalo moral, motivo pelo qual, não resta 

dúvida que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a inversão do ônus da 

prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014559-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FELICIANA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014559-92.2019.811.0002 Reclamante: Edna Feliciana de 

Barros Reclamado: OI S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. - Da 

Necessidade da Realização de Prova Pericial Grafotécnica: Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que está sendo cobrada por um débito 

que não contratou. A parte requerida contesta a parte requerente 

asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo, tendo em 

vista o contrato devidamente assinado e extratos demonstrando a 

utilização dos serviços, e, restando inadimplente, é legítima a negativação, 

não havendo que se falar em cobrança indevida. A parte Requerente 

apresentou impugnação afirmando que a assinatura aportada no contrato 

de ID 26109971 não é sua, motivo pelo qual requer a perícia, ato este 

incompatível com o procedimento dos juizados especiais cíveis. Diante 

deste contexto, entendo necessária a realização de perícia grafotécnica, 

tendo em vista que foi juntado contrato, bem como extratos demonstrando 

a utilização dos serviços, constando ainda uma declaração à próprio 

punho da parte Requerente de que desconhece a assinatura, motivo pelo 

qual entendo que seja necessária a perícia a fim de se verificar se a 

autora assinou o referido contrato, deste modo, se verifica que é 

necessário um exame mais acurado da questão, com vistas à completa 

instrução do feito, indispensável, portanto, se faz a realização da prova 

pericial de natureza grafotécnica, para eliminar quaisquer dúvidas, assim o 

juízo não possui um conjunto probatório suficiente para analisar a 

veracidade. Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os 

Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade 

devem nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º 

da Lei nº 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e 

julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando 

que naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia para o 

desate da questão, tais causas estariam subtraídas ao seu alcance. 

Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva em consideração 

não o direito material discutido, mas o objeto da prova, consoante orienta o 

Enunciado nº 54 do FONAJE: A menor complexidade da causa, para 

fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Destarte, restando controversa a veracidade dos 

documentos juntados aos autos em sede de contestação, mostra-se 

imprescindível a realização da prova pericial que, por envolver matéria 

complexa, afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a 

extinção do processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3° e 51, 

inciso II, da Lei de Regência dos Juizados Especiais. Sobre o assunto: 

RECURSO INOMINADO - COMPLEXIDADE DA CAUSA, POIS 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, 

AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 3021/2011, DR. GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 27/03/2012, Data da publicação no DJE 13/04/2012). AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da 

assinatura firmada no documento apresentado pela ré, que deu causa à 

inclusão de seus dados nos anais de proteção ao crédito, necessário se 

faz a produção de prova grafotécnica 2 - Foge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa. (RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da 

publicação no DJE 16/08/2012). CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA- LOCADORA ALEGA NÃO TER RECIBIDO ALUGUERES E 

VALORES REFERENTES AO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - 

APRESENTAÇÃO DE RECIBOS QUE COMPROVARIAM TRAIS 

PAGFAMENTOS - AUTENTICIDADE DE TAIS RECIBOS IMPUGNADA - 

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE - INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL 

GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

RECONHECIDA - PROCESSO EXTINTO. A prova pericial grafotécnica, única 

pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, é incompatível com o 

rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do processo sem 

resolução do mérito. (RNEI, 2838/2011, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data 

da publicação no DJE 16/08/2012). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO 

CONSUMIDOR. ART. 43 §2º CDC. COMPROVAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA 

ASSINADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1. A lei não exige 

comprovante de recebimento da notificação. A postagem das notificações 

a serem enviadas são suficientes para cumprir o disposto no art. 42, § 3º, 

do Código de Defesa do Consumidor. 2. A prova pericial grafotécnica é a 

única pertinente para comprovar a falsidade de assinatura, que é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo, portanto, a extinção do 

processo sem resolução do mérito. (RNEI, 5843/2010, DR. NELSON 

DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 03/05/2011, Data 

da publicação no DJE 10/05/2011). Registro, por oportuno, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode e 

deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do art. 64, do CPC. Pelo exposto, reconhecendo, em razão da 

complexidade da causa pela necessidade de perícia grafotécnica, tem-se 

a inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo, pelo que JULGO 

EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014588-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014588-45.2019.8.11.0002 Reclamante: Diego Figueiredo 

de Almeida Reclamada: Anhanguera Educacional Participações S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida 

pela Reclamada não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por 

este motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação aos dois débitos que totalizam o valor de 

R$ 431,20 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos), 

desconhecendo por completo o débito, pois apenas realizou a prova 

pleiteando uma vaga no curso de engenharia mecânica, mas não efetuou 

sua matrícula, razão pela qual os débitos são indevidos. A parte requerida, 

no mérito aduz que houve a contratação o curso de engenharia mecânica, 

contudo não há relatório de frequência do requerente, sendo assim por 

mera liberalidade a requerida cancelou os débitos pendentes no nome do 
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requerente, assim, os fatos narrados pela parte requerente não são 

capazes de causar prejuízos e inexiste comprovação de qualquer conduta 

ilícita ou abusiva pela parte requerida. Ao final pugna pela improcedência 

dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se 

que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento que comprove a 

efetiva matrícula da parte requerente na instituição de ensino reclamada, 

bem como a requerida confessa que não houve utilização dos serviços 

pelo consumidor. Deste modo, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se 

constata compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. 

Frisa-se que em se tratando de relação de consumo é incumbência da 

empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos 

débitos aqui litigados no valor total de R$ 431,20 (quatrocentos e trinta e 

um reais e vinte centavos), cada, e condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples 

de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 

19.06.2018 – data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 

e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

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: 1014568-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SOUZA DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014568-54.2019.8.11.0002 Reclamante: Benedita Souza de 

Almeida Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A parte Requerida alega que 

há falta de interesse de agir da parte Reclamante, visto que por mera 

liberalidade já refaturou a conta de energia discutida nos autos. Todavia, 

constato que a parte requerente além de pleitear pelo refaturamento de 

sua energia, também requereu indenização a título de dano moral em razão 

da falha na prestação de serviço, motivo pelo qual rejeito a preliminar. 

Mérito Pleiteia a parte requerente indenização por danos morais, em 

virtude de que está sendo cobrada energia muito acima da sua média de 

consumo, e diante da cobrança indevida não conseguiu efetuar o 

pagamento da fatura, ocasionando assim o corte no fornecimento de 

energia de sua residência. A parte requerida, no mérito contesta alegando 

que não há que falar em indenização a título de dano moral, sob o 

argumento de que já refaturou a conta de energia questionada pela parte 

requerente, bem como não houve comprovação de abalo sofrido pela 

requerente, se tratando apenas de mero dissabor do cotidiano. 

Constata-se que a requerida efetuou o refaturamento da conta de energia 

referente ao mês de agosto de 2019, restando evidente que a 

concessionária de energia realizou cobrança acima da média no referido 

mês, razão pela qual entendo que houve falha na prestação do serviço ao 

ter a requerida emitido fatura com registro muito acima do consumido pela 

parte requerente, que não conseguiu efetuar o pagamento por se 

encontrar com valor elevado e teve o fornecimento de energia suspenso 

em razão de sua inadimplência. Em se tratando de relação de consumo, 

existindo solicitação administrativa para solução de qualquer problema 

decorrente desta relação, deve a fornecedora atender o pedido do 

consumidor ou justificar devidamente a impossibilidade de fazê-lo. O que 

se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. 

Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e havendo solicitação 

de solução do problema administrativamente, é incumbência da empresa 

responsável demonstrar de forma incontestável o seu atendimento ou a 

incapacidade de fazê-lo, o que não logrou fazer, tendo em vista que 
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somente ocorreu o refaturamento do consumo do mês de agosto/2019 

após a distribuição da presente ação. Portanto, resta evidente a falha na 

prestação de serviços. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente solicitou a solução do problema, contudo nunca 

obteve resposta. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral IN RE IPSA 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente da 

nossa e. Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROTOCOLOS 

NÃO CONTESTADOS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE REJEITADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez concedido o benefício da gratuidade 

judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de 

demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo 

comprovação nos autos de que a parte recorrente possui condições de 

arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de 

pobreza invocada e acolhida. A energia elétrica é considerada, nos dias 

atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano 

moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do 

aborrecimento rotineiro. Concessionária de energia que impugnou os 

protocolos de atendimento indicados pelo consumidor na petição inicial. 

Recurso parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

757344920158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) (grifo nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude da suspensão da 

energia elétrica realizada. Quanto ao pedido de refaturamento, verifico que 

este já fora realizado pela parte requerida, sem que houvesse qualquer 

impugnação quanto ao documento refaturado. Pelo exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para que a parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação – 10.10.2019 – por se tratar de relação contratual. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

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: 1016787-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZ HELENA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016787-40.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Deniz Helena 

dos Santos Parte Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As 

preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o 

julgamento da causa. Por este motivo rejeito as preliminares. Mérito. In 

casu, aduz a parte requerente que é titular da Unidade Consumidora nº 

6/1967490-2 e que recebeu fatura acima da média do seu consumo 

regular, como se denota na fatura referentes ao mês de Outubro/2019, 

com cobrança no valor de R$ 994,52 (novecentos e noventa e quatro 

reais e cinquenta e dois centavos), que considera bem acima da sua 

média de consumo. Assim requer a declaração de inexistência do débito, 

bem como que seja a requerida condenada a indenizar o requerente pelos 

danos morais sofridos em razão dos fatos narrados na inicial. A parte 

requerida em sede de contestação alega que a cobrança é devida, pois a 

fatura questionada foi devidamente emitida com base na leitura que 

constou no medidor da Unidade Consumidora da Parte Requerente, o que 

fatalmente ocasionou valor mais elevado, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. A parte Requerente impugnou a contestação, 

refutando todos os argumentos da contestação. No presente caso, 

constato que a cobrança da fatura referente ao mês de outubro/2019 

(1.129Kwh/mês) foi mais que o dobro da média da parte Requerente nos 

seis meses anteriores (281,33kWh/mês). Não houve nenhuma 

comprovação pela parte Requerida que justificasse tal elevação. Caberia à 

parte Reclamada comprovar a legalidade da referida cobrança, razão pela 

qual assiste razão à parte Reclamante quanto à cobrança superior ao 

consumo médio no mês de Outubro/2019. Assim merece acolhimento do 

pedido de refaturamento. Por outro lado, o simples recebimento de 

cobrança, ainda que considerada indevida, por si só, não é suficiente para 

a caracterização do dano moral indenizável, devendo para tanto serem 

demonstrados outros prejuízos que a parte Requerente possa ter sofrido 

devido a este fato. Assim, em acurada análise dos autos, embora a parte 

Requerente tenha informado que houve um ato lesivo que lhe causou 

grande constrangimento, em razão do ato ilícito praticado pela requerida, 

não há nos autos nenhuma prova que comprove tais argumentos, tendo 

em vista que a simples cobrança acima da média na fatura de energia 

elétrica, não tem o condão de ensejar a indenização a título de dano moral, 

assim reconheço que, a parte requerente não demonstrou qual o abalo 

moral sofrido, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia 

por força do art. 373, I do CPC. Eis entendimentos jurisprudenciais que 

amparam a conclusão em questão: RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO VERIFICADA - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - 

COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MERO ABORRECIMENTO - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, 
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uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o 

julgamento da lide. Ademais, cabia à parte recorrida, que detém 

profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo que demonstrasse a 

irregularidade apontada no medidor, porém não o fez. 2. Análise do mérito 

nos moldes do artigo 1.013, parágrafo 3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil/15, pois a causa está madura para julgamento. 3. 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. 4. A mera cobrança que se mostra indevida dá ensejo à 

declaração de inexistência do débito. 5. O mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações 

corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não 

são suficientes para caracterizar o dano moral. 6. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. É como voto. Valdeci Moraes Siqueira Juíza Relatora 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 708403020158110001/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 28/09/2017, Publicado no DJE 

28/09/2017). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida, para declarar inexigível a fatura de Outubro/2019 no valor de R$ 

994,52 (novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois 

centavos), com vencimento em 08.11.2019, bem como para determinar o 

refaturamento da fatura de Outubro/2019 pela média de 281,33kWh/mês. 

Danos morais rejeitados, nos termos da fundamentação supra. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012535-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA VANESSA GUIMARAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1012535-91.2019.8.11.0002 Reclamante: Jéssica Vanessa 

Guimarães Reclamada: IUNI Educacional S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Aduz a parte Requerente que teve o seu nome 

indevidamente negativado por um débito no qual alega ser indevido, uma 

vez que cursou a sua faculdade junto a parte requerida integralmente por 

meio de Financiamento Estudantil – FIES, inexistindo qualquer débito em 

aberto junto a parte Requerida. Assim, requer que seja declarado 

inexistente o débito e indenização por danos morais. A parte requerida 

contesta a demanda alegando que as cobranças são decorrentes de 

reprovações que a parte Requerente teve no curso. Afirma que o FIES 

cobre apenas a carga horária regular, não cobrindo as cargas horárias 

que excedem, como no caso, em decorrência das reprovações. Afirma 

que por este motivo inexiste ato ilícito, bem como dever de indenizar. Por 

fim requer a condenação da parte Requerente, ao pagamento do débito em 

aberto no valor de R$ 3.168,91 (três mil, cento e sessenta e oito reais e 

noventa e um centavos), à título de pedido contraposto. A parte 

Requerente deixou de apresentar impugnação a contestação, motivo pelo 

qual inexiste controvérsia sobre as reprovações, que geraram aumento da 

carga horária da parte Requerente. No contexto dos autos, verifico que a 

parte Requerida comprovou que a parte Requerente teve várias 

reprovações, e que estas reprovações foram cursadas nos semestres 

seguintes, demonstrando assim a origem do débito negativado. Assim, 

resta evidente que o valor das matérias em que a parte Requerente 

cursou novamente, em decorrência da reprovação são devidos. Desta 

feita não há irregularidade pela parte Requerida decorrente da cobrança 

do débito no valor de R$ 3.168,91 (três mil, cento e sessenta e oito reais e 

noventa e um centavos). Destaco também que a parte Requerente não 

apresentou impugnação a contestação, bem como sequer diligenciou junto 

a parte Requerida para que fosse esclarecido o motivo pelo qual houve a 

referida cobrança. Assim, como a parte Requerente deixou de produzir 

prova que lhe competia, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. Em que 

pese, haja a inversão do ônus da prova devido à relação consumerista 

aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse 

comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. A parte Requerida apresentou pedido 

contraposto requerendo a condenação da parte Requerente a pagar o 

valor das mensalidades em aberto. Em análise aos autos é possível 

constatar que não houve o pagamento destas. Assim, tem-se por devido o 

valor apontado pela parte requerida no pedido contraposto no montante de 

R$ 3.168,91 (três mil, cento e sessenta e oito reais e noventa e um 

centavos), restando deferido o pedido em questão. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Diante da fundamentação, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, e condeno a parte 

requerente ao pagamento do valor de R$ 3.168,91 (três mil, cento e 

sessenta e oito reais e noventa e um centavos), que deverá ser corrigido 

pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde 

os seus respectivos vencimentos. Transitada em julgado, execute-se na 

forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se 

e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007385-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007385-32.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: GLAUCO LUIGI DALL AGLIO 

FERREIRA EXECUTADO: ODENIR DE MIRANDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, 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 escoro no art. 924, III, do CPC. O 

acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte credora. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010411-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

MOTO RACA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010411-38.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA 

SILVA EXECUTADO: MOTO RACA LTDA, BANCO PAN Vistos. Trata-se de 

processo em fase de cumprimento de sentença. Em petição de id. 

28383895 a parte exequente concorda com o pagamento realizado pelas 

executadas (id. 27726377 e 27164401), assim, DECLARO SATISFEITA A 

OBRIGAÇÃO e julgo extinto o processo, nos termos do art. 924, inc. II, do 

CPC. EXPEÇA-SE, então, 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”. Quanto à informação prestada 

pelo Detran (id. 28208583), determino que o veículo placa QCC-2677 

Renavam 1194152551 seja transferido para o nome da instituição 

financeira ora executada: BANCO PAN - CNPJ 59.285.411/0001-13, 

inclusive eventuais débitos pendentes. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Oficie-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002625-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002625-06.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Trata-se de AÇÃO proposta 

contra o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Decido. Constata-se que a 

presente ação, cujo objeto questionado é em face do Município, que tem 

Juízo específico para seu trâmite, não devendo aqui prosperar, pois este 

Juízo é Cível e não de Fazenda Pública. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, encontrado o pedido 

óbice no artigo 8º, da Lei 9.099/98, verbis: Art. 8º Não poderão ser partes, 

no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas 

jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida 

e o insolvente civil. Ainda, o artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, dispõe: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: [...] IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; Pelo exposto, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo 

para processamento do presente feito, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do 

artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Consigno que a 

propositura de nova ação no Juízo correto será mais rápida para a parte 

do que este Juízo proceder ao necessário para encaminhamento do 

processo ao Juízo competente. Procedam-se às anotações e baixas 

pertinentes. Intime-se e cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002320-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SANTANA SILVA (REQUERIDO)

HELIO JOSE DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

IMPERTEC IMPERMEABILIZACOES E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002320-22.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FF PRODUTOS DE 

BORRACHARIA LTDA - EPP REQUERIDO: IMPERTEC 

IMPERMEABILIZACOES E CONSTRUCOES LTDA, SERGIO SANTANA 

SILVA, HELIO JOSE DA SILVA JUNIOR Visto. Trata-se de ação de 

cobrança de fundada em duplicatas mercantis. Fundamento e decido. 

Inicialmente, verifica-se que as duplicatas venceram no ano de 2012 (id. 

28380108). Nos termos do art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil prescreve 

em 05 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular. Portanto, considerando que a presente 

ação foi proposta em 24/01/2020, resta demonstrada a ocorrência da 

prescrição, nos termos da legislação acima, pois decorrido prazo superior 

a 05 anos, sendo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça pacífico: DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIANÇA. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO QUINQUENAL. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, o credor 

munido de título de crédito sem executividade pode ajuizar, no prazo de 5 

(cinco) anos, ação monitória para a cobrança da dívida representada 

nesse título, entendimento este que se mostra perfeitamente aplicável à 

ação de conhecimento, cujo procedimento é mais favorável ao devedor. 2. 

Agravo não provido. (AgRg no AREsp 460.914/RS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014). 

Isto posto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição, e JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. 

II, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

da Lei 9.099/95. Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016791-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SANTANA DE ARRUDA ALMEIDA (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 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016791-77.2019.8.11.0002 Reclamante: Raquel Santana de 

Arruda Almeida Reclamado: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De 

Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar – 

Indeferimento da Inicial A parte Reclamada alega em sede de preliminar 

que a parte Reclamante não apresentou os documentos indispensáveis 

para a propositura da inicial. Em análise da inicial constato que os 

documentos narrados foram devidamente acostados, assim rejeito a 

preliminar. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação 

aos débitos nos valores de R$ 106,23 (cento e seis reais e vinte e três 
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centavos) e no valor de R$ 75,04 (setenta e cinco reais e quatro 

centavos), desconhecendo por completo o débito, tendo em vista 

ausência de relação jurídica, junto a empresa requerida. A parte requerida, 

no mérito contesta a parte autora asseverando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato estabelecido entre as partes, o qual 

se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, limitando a se 

reportar a tal fato, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao 

final pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome do autor ao banco de dados de negativação, juntou 

em sua defesa apenas telas do seu sistema interno, o que se reveste de 

imprescindibilidade para a comprovação do alegado. Conquanto tenha a 

parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo em vista que somente 

apresentou telas do seu sistema interno e supostas faturas. A inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto. Todavia, não reconhecendo à 

parte requerente a dívida lançada no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, deveria a parte requerida comprovar, ainda que 

minimamente, que os serviços foram regularmente solicitados. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida pode provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito, por um 

contrato que nunca realizou. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. No entanto, no contexto do presente feito, 

analisando o extrato juntado pela parte requerente, não há como identificar 

se as duas inscrições efetuadas pela parte requerida foram incluídas em 

datas anteriores a inscrição que foi disponibilizada pela Caixa Econômica 

Federal incluída em 29.09.2019, pois somente consta a data da ocorrência 

do registro dos débitos discutidos, sendo essas datas correspondentes a 

data do vencimento do débito e não da disponibilização, motivo pelo qual 

entendo que deve ser aplicado o dispositivo da Súmula n° 385 do Colendo 

STJ, pois caberia a parte requerente comprovar cabalmente que as 

inscrições comandadas pelas Empresa Energisa, foram realizadas 

preexistente a inscrição da Caixa Econômica Federal, pois se tivesse 

juntado o extrato emitido no balcão, essa informação seria fornecida a 

consumidora. Portanto, quem já é registrado como inadimplente não pode 

se sentir ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda 

Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 385, 

impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que 

reclamam na justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de 

dados. Ademais, a parte requerente não juntou aos presentes autos 

qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos lançados em seu 

nome, especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar se tratarem de 

inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral 

deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais 

ações por dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento 

conjunto. Não o fazendo, improcedem os pedidos de danos morais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS discutido nestes autos 

nos valores de R$ 106,23 (cento e seis reais e vinte e três centavos) e no 

valor de R$ 75,04 (setenta e cinco reais e quatro centavos), com 

vencimento em 29.03.2019 e 25.08.2019 respectivamente, bem como 

DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte requerente das entidades 

de restrição ao crédito em relação aos referidos débitos. Resta indeferido 

o pedido a título de danos morais, diante da fundamentação. Oficie o órgão 

restritivo para que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora 

referente ao débito objurgado. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014676-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CORREA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014676-83.2019.8.11.0002 Reclamante: Izaias Correa 

Lopes Reclamada: Universo On-line S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Da preliminar de prescrição A parte Requerida apresenta preliminar, 

alegando que as cobranças efetivadas, há mais de 05 (cinco) anos devem 

ser consideradas prescritas. Assiste razão a parte Requerida, uma vez 

que o prazo requerer a restituição do valor cobrado indevidamente 

prescreve em 05 (cinco) anos, assim, reconheço como prescrito o pedido 

de restituição de todas cobranças anteriores a 11/10/2014. Mérito. No 

caso aduz a parte requerente que constatou que tomou ciência de que 

vinha sendo cobrado por um produto da parte Requerida, sem que tivesse 

adquirido. Afirma que desconhecendo a contratação, entrou em contato 

solicitando o ressarcimento dos valores indevidamente cobrados e o 

cancelamento da cobrança, tendo alcançado apenas o cancelamento das 

cobranças. Afirma que a negativa de restituição do valor indevidamente 

cobrado configura ato ilícito, motivo pelo qual requer a restituição do valor 

de 8.309,09 e indenização por danos morais. A parte requerida contesta a 

parte Autora alegando que inexiste ato ilícito, uma vez que o serviço foi 

cobrado conforme contratado, contudo devido ao lapso do tempo não 

possui mais a gravação referente a referida contratação. Por esta razão 

inexiste motivo para indenizar, assim pleiteia a improcedência dos pedidos. 

A parte Requerente apresentou impugnação a contestação rechaçando 

todos os argumentos postos pela parte Requerida. Em detida análise dos 

autos denoto que embora a parte Requerida afirme que a cobrança foi 

efetivada conforme o contratado, não há comprovante da efetiva 

contratação, bem como não há qualquer documento que corrobore que a 

parte Requerente efetivamente utilizou os serviços que estavam sendo 

cobrados. Quanto ao mérito, destaco que a inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Compulsando-se os autos, constata-se que a parte requerida não 

comprovou a efetiva contratação pelos valores que foram cobrados 

desde o início do contrato, bem como não comprovou a efetiva utilização 

do produto. Assim, resta evidente que houve uma cobrança indevida. 

Deste modo, como não há nenhum outro documento que comprove a tese 

defensiva de que houve a efetiva contratação pela parte Requerente, 

entendo que deve ocorrer a restituição na forma simples. Conforme 
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destacado na preliminar, os débitos cobrados antes de 11.10.2014 se 

encontram prescritos. Assim analisando os extratos anexados à inicial, 

denoto que o valores indevidamente cobrados, perfazem o montante de 

R$ 8.228,46 (oito mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis 

centavos), que deve ser devolvido à parte Requerente, de forma simples, 

conforme abaixo destacado. 27/10/2014 R$ 19,90 25/11/2014 R$ 90,81 

26/12/2014 R$ 68,80 26/01/2015 R$ 68,80 25/02/2015 R$ 68,80 

25/03/2015 R$ 68,80 27/04/2015 R$ 68,80 25/05/2015 R$ 68,80 

25/06/2015 R$ 68,80 25/08/2015 R$ 188,92 25/09/2015 R$ 104,41 

26/10/2015 R$ 104,41 25/11/2015 R$ 104,41 28/12/2015 R$ 104,41 

25/01/2016 R$ 104,41 25/02/2016 R$ 104,41 28/03/2016 R$ 104,41 

25/04/2016 R$ 104,41 25/05/2016 R$ 110,32 27/06/2016 R$ 110,32 

25/07/2016 R$ 112,51 25/08/2016 R$ 112,51 26/09/2016 R$ 112,51 

25/10/2016 R$ 112,51 25/11/2016 R$ 112,51 26/12/2016 R$ 112,51 

25/01/2017 R$ 115,57 01/03/2017 R$ 115,57 27/03/2017 R$ 115,57 

25/04/2017 R$ 115,57 25/05/2017 R$ 132,01 26/06/2017 R$ 132,01 

25/07/2017 R$ 240,47 25/08/2017 R$ 188,48 25/09/2017 R$ 188,48 

25/10/2017 R$ 188,48 27/11/2017 R$ 188,48 26/12/2017 R$ 188,48 

25/01/2018 R$ 188,48 26/02/2018 R$ 188,48 26/03/2018 R$ 188,48 

25/04/2018 R$ 192,28 25/05/2018 R$ 205,31 25/06/2018 R$ 210,88 

25/07/2018 R$ 213,24 27/08/2018 R$ 213,24 25/09/2018 R$ 213,24 

25/10/2018 R$ 213,24 26/11/2018 R$ 213,24 26/12/2018 R$ 213,24 

25/01/2019 R$ 213,24 25/02/2019 R$ 223,23 25/03/2019 R$ 223,23 

25/04/2019 R$ 225,78 27/05/2019 R$ 231,21 25/06/2019 R$ 237,04 Total 

R$ 8.228,46 O mesmo não se aplica ao pedido por danos morais, já que os 

fatos em questão não causaram prejuízos efetivos para a parte 

Requerente, configurando mero dissabor cotidiano, pois não houve 

comprovação pela parte Autora que esta teve perda do seu tempo útil 

para solução administrativa, não ocorrendo, desta maneira, o desvio 

produtivo do consumidor, sendo, portanto, incabível a condenação em 

danos morais, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado 

de Mato Grosso. Isto posto, entendo que não houve a ocorrência de 

desvio produtivo do consumidor para tentativa de solução do fato 

administrativamente. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC 

e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, determinar que a parte requerida restitua à parte 

autora, o valor indevidamente pago, de forma simples, no importe total de 

R$ 8.228,46 (oito mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis 

centavos), nos termos da fundamentação, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, calculado desde cada desembolso, acrescidos de juros simples de 

1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação válida (22/10/2019), 

restando indeferido os danos morais. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema Projudi. Intime-se. 

Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde 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: 1016827-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORICO RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016827-22.2019.8.11.0002 Reclamante: Teodorico 

Raimundo da Silva Reclamado: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De 

Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar – 

Indeferimento da Inicial A parte Reclamada alega em sede de preliminar 

que a parte Reclamante não apresentou os documentos indispensáveis 

para a propositura da inicial. Em análise da inicial constato que os 

documentos narrados foram devidamente acostados, assim rejeito a 

preliminar. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação 

aos débitos nos valores de R$ 829,68 (oitocentos e vinte e nove reais e 

sessenta e oito centavos) e no valor de R$ 3.029,55 (três mil, vinte e nove 

reais e cinquenta e cinco centavos), desconhecendo por completo o 

débito, tendo em vista ausência de relação jurídica, junto a empresa 

requerida. A parte requerida, no mérito contesta a parte autora 

asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato estabelecido entre as partes, o qual se encontra inadimplente, 

sendo legítimo o apontamento, limitando a se reportar a tal fato, sem 

maiores indagações ou explicações, pugnando ao final pela improcedência 

dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se 

que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento referente a 

serviços prestados que pudessem ser o objeto do apontamento do nome 

do autor ao banco de dados de negativação, juntou em sua defesa 

apenas telas do seu sistema interno, o que se reveste de 

imprescindibilidade para a comprovação do alegado. Conquanto tenha a 

parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo em vista que somente 

apresentou telas do seu sistema interno e supostas faturas. A inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto. Todavia, não reconhecendo à 

parte requerente a dívida lançada no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, deveria a parte requerida comprovar, ainda que 

minimamente, que os serviços foram regularmente solicitados. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida pode provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito, por um 

contrato que nunca realizou. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. No entanto, no contexto do presente feito, 

analisando o extrato juntado pela parte requerente, verifico que há uma 

inscrição preexistente que também fora comandada pela empresa 

requerida, qual foi incluída em 30.03.2016, no valor de R$ 2.077,95 (dois 

mil e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), sendo que as 

inscrições que estão sendo discutidas neste feito, possuem vencimento 
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em 30.06.2017 e 20.01.2017, motivo pelo qual entendo que deve ser 

aplicado o dispositivo da Súmula n° 385 do Colendo STJ, uma vez que, até 

a data da prolação desta sentença, não há comprovação da ilegitimidade 

do apontamento registrado preexistente ao discutido nos autos. Portanto, 

quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir ofendido pela 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de 

proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do 

colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 385, impedindo 

pagamento de indenização por danos morais àqueles que reclamam na 

justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. 

Ademais, a parte requerente não juntou aos presentes autos, qualquer 

decisão declarando inexigíveis os débitos lançados em seu nome, 

especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar se tratarem de 

inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral 

deve ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais 

ações por dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento 

conjunto. Não o fazendo, improcedem os pedidos de danos morais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial para DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS discutido nestes autos 

nos valores de R$ 829,68 (oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e 

oito centavos) e no valor de R$ 3.029,55 (três mil, vinte e nove reais e 

cinquenta e cinco centavos), com vencimento em 30.06.2017 e 20.01.2017 

respectivamente, bem como DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte 

requerente das entidades de restrição ao crédito em relação aos referidos 

débitos. Resta indeferido o pedido a título de danos morais, diante da 

fundamentação. Oficie o órgão restritivo para que efetue a BAIXA 

DEFINITIVA do nome da parte autora referente ao débito objurgado. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016954-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MARIA DA SILVA (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016954-57.2019.8.11.0002 Reclamante: Carmem Maria da 

Silva Reclamada: Banco Bradescard S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Das Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o 

condão de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito a 

preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação 

ao débito no valor de R$ 1.075,52 (um mil setenta e cinco reais e cinquenta 

e dois centavos), desconhecendo o débito questionado, afirmando que a 

negativação em seu nome é indevida, uma vez que nunca contraiu tais 

serviços. A parte requerida no mérito contesta a parte requerente 

asseverando que os débitos ensejadores das negativações são legítimos, 

pois este é titular do cartão de crédito Casas Bahia, administrado pelo 

banco requerido, por meio do qual foram contraído o débito questionado, 

que restaram inadimplido, tendo apresentado na defesa o termo de adesão 

com foto, qual se encontra devidamente assinado pela parte Requerente 

no ID 27228788, anexando ainda faturas com utilização dos serviços, e, 

restando inadimplente com a utilização dos serviços contratados, é 

legítima a negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Ressalta-se que a parte Requerente apresentou impugnação genérica, 

alegando que não houve juntada de contrato que comprova a origem do 

débito questionado. Desta forma não há impugnação a autenticidade do 

contrato acostado na contestação. No contexto dos autos, verifica-se que 

a parte requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM a 

origem do DÉBITO discutido, bem como a sua efetiva contratação, 

comprovando assim que a negativação é legítima, visto que há nos autos 

contrato devidamente assinado e faturas. Assim, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a relação 

jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por ser 

desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

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: 1006308-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA ALVES DE MORAIS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1006308-85.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Ieda Alves de 

Morais Silva Parte Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da preliminar - Da 

incompetência do Juizado Especial – Perícia A parte Requerida alega que o 

juízo é incompetente para julgar a presente demanda, uma vez que se faz 

necessária a realização de perícia, todavia, resta evidente que não há 

complexidade na presente demanda, bem como as provas do direito 

poderiam ser produzidas pelas partes, inexistindo motivo declarar este 

juízo incompetente. Desta forma rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débitos e indenização por 

danos morais, ao argumento de que está sendo cobrada por suposto 

débito no valor de R$ 500,98 (quinhentos reais e noventa e oito centavos) 

a título de recuperação de consumo e um débito oriundo do mês de 

Fevereiro de 2016, qual desconhece pois não realizou qualquer 

irregularidade em sua Unidade Consumidora. Afirma, que questionou os 

débitos no PROCON, tendo após encerrado o procedimento, a Requerida 

cortado o seu fornecimento de energia indevidamente. Por tais motivos, 

requer a declaração de inexistência de débito e indenização a título de 

danos morais. A parte requerida contesta a autora alegando que o débito 

é regular, tendo em vista que foram encontradas irregularidades no 

medidor, tendo este passado por perícia técnica, o qual reconheceu que a 

apuração não estaca correta, conforme ID 23077674. Por este motivo 

alega que ao encaminhar a fatura de recuperação de consumo agiu dentro 

do seu exercício regular do direito e inexiste dever de indenizar. O que se 

depreende dos autos conforme TOI (ID 23077677), fotografias (ID 

23077676) e Laudo do INMETRO (ID 23077674), é que o medidor da parte 

Requerente se encontrava com avaria, que fez com que o consumo 

registrado fosse menor. Como se depreende do histórico de contas de ID 

22676898, a primeira fatura após a fiscalização constou um consumo 

quatro vezes maior do que o consumo aferido anteriormente, mantendo-se 

esse consumo mais elevado nas faturas seguintes, até a suspensão do 

fornecimento da energia ocorrido em Maio de 2019. Frisa-se que mesmo 

que a parte Requerente alegue que não pode ser responsabilizada por 

uma cobrança que não reconhece, observo que a fiscalização 

demonstrou que por alguns meses o consumo registrado foi abaixo da 

média, ou seja, não houve cobrança correta pelo consumo nos meses 

apurados pela concessionária de energia, concluindo desta maneira que 

assiste razão à parte Requerida. A parte Requerente se beneficiou por 

vários meses, não havendo nenhuma justificativa nos autos para o não 

pagamento do valor recuperado. Desta feita, é ônus da parte Requerente 

comprovar que deu causa a diminuição do consumo constatada, bem 

como comprovar que não se beneficiou do consumo a menor. Os 

documentos juntados na demanda comprovam de que a parte Reclamante 

se beneficiou com um consumo, sem efetivar o devido pagamento. Quanto 

ao débito de 2016 destaco que a parte Requerente não trouxe qualquer 

documento que comprovasse que a referida fatura se encontrava quitada, 

deste modo não há qualquer irregularidade na cobrança deste débito pela 

parte Requerida. Diante de tal fato a parte Reclamante atraiu para si o 

ônus da prova, devendo comprovar que não é responsável pela 

recuperação de consumo, bem como da falha na prestação de serviços 

da parte Reclamada, e, portanto, o dever de ser indenizada a título de 

dano moral. A indenização a título de dano moral depende de prova da 

ocorrência de circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus 

do qual não se desincumbiu a parte requerente, no caso concreto. No 

caso, resta claro que a parte Reclamante não trouxe aos autos nenhum 

documento que fosse capaz de comprovar o fato constitutivo de seu 

direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Assim, não assiste razão a parte 

Reclamante, restando improcedentes os pedidos desta ação. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013430-52.2019.8.11.0002

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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1013430-52.2019.8.11.0002 Reclamante: Andressa 

Aparecida Bueno Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a 

parte requerente indenização por danos morais, visto que em 25.09.2019, 

houve a interrupção do fornecimento de energia em seu estabelecimento 

comercial, o que fez com que perdesse diversos produtos. Alega a parte 

Requerente que realizou diversos protocolos para que fosse 

reestabelecida a energia o mais breve possível, contudo não logrou êxito. 

Ressalta que o serviço foi reestabelecido apenas às 20:00h, assim devido 

as privações decorrente da falta de energia, pleiteia indenização por 

danos morais e danos materiais para ressarcimento dos produtos que 

estragaram por falta de energia. A parte requerida, no mérito contesta 

alegando que não houve a suspensão do fornecimento da energia na data 

informada, motivo pelo qual alega que inexiste ilícito e dever de indenizar, 

devendo, por consequência, serem julgados improcedentes os pedidos 

iniciais. A parte Requerente impugna a contestação rebatendo todos os 

pontos da contestação da parte Requerida. Em análise aos documentos 

dos autos constato que, embora a parte Requerida afirme que não há 

nenhuma ligação informando da interrupção do fornecimento da energia, a 

parte Requerente trouxe uma gravação de uma ligação, no qual informa o 

fato e solicita providências, conforme ID 24315720. Assim, resta evidente 

que houve a falha na prestação de serviços, ao deixar de fornecer 

energia. Como destacado a parte Requerida não apresentou nenhuma 

comprovação de que os protocolos realizados pela parte Requerente 

foram atendidos, ou se estes foram minimamente justificados. Como 

comprovado nos autos a parte Requerente necessita da energia para 

armazenar os produtos de sua mercearia, assim a interrupção prejudicou 

as suas atividades. Assim, o que se constata compulsando os autos é 

que, resta razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de 

relação de consumo e havendo solicitação de solução do problema 

administrativamente, é incumbência da empresa responsável demonstrar 

de forma incontestável o seu atendimento ou a incapacidade de fazê-lo, o 

que não logrou fazer. Portanto, resta evidente a falha na prestação de 

serviços. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente solicitou a solução do problema, contudo nunca 

obteve resposta. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 
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resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente da 

nossa e. Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROTOCOLOS 

NÃO CONTESTADOS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA DE 

DIALETICIDADE REJEITADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez concedido o benefício da gratuidade 

judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de 

demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo 

comprovação nos autos de que a parte recorrente possui condições de 

arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a presunção de 

pobreza invocada e acolhida. A energia elétrica é considerada, nos dias 

atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano 

moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do 

aborrecimento rotineiro. Concessionária de energia que impugnou os 

protocolos de atendimento indicados pelo consumidor na petição inicial. 

Recurso parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

757344920158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) (grifo nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude da suspensão da 

energia elétrica. Por outro lado, não assiste razão a parte Requerente 

quanto ao pedido de danos materiais, uma vez que esta não trouxe os 

efetivos comprovantes de pagamento dos produtos que alega que 

estragaram, bem como não comprovou efetivamente que estes foram 

inutilizados para consumo. Provas estas que poderia ter realizado. Por 

este motivo, rejeito o pedido de danos materiais. Pelo exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação – 19.11.2019 – por se tratar de responsabilidade 

contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da 

Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015735-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Número do Processo: 1015735-09.2019.8.11.0002 Parte Requerente: 

Maria Elias da Silva Parte Requerida: Banco BMG S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito em decorrência de duas negativações ocorridas 

pela parte Requerida no importe de R$ 2.856,84, bem como indenização a 

título de dano moral. A parte requerente afirma que o débito foi discutido 

na ação de n.º 8012746-47.2015.811.0002, que tramitou perante o Juizado 

Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande/MT, e, 

possui sentença com trânsito em julgado. Da análise dos autos, e em 

consulta ao sistema PROJUDI é possível identificar que a parte requerente 

ajuizou a demanda de nº 8012746-47.2015.811.0002, e que naquela 

demanda, o débito hoje discutido, foi declarado inexistente. Assim, tendo 

transitado em julgado aquela sentença, não há que se analisar novo 

pedido de declaração de inexistência de débito neste feito. Desta feita, 

razão entendo à necessidade de reconhecimento da coisa julgada. Por 

estes motivos reconheço a coisa julgada, em virtude do sentença 

proferida no processo n.º 8012746-47.2015.811.0002, razão pela qual, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com 

lastro legal no disposto artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Após, arquive-se este processo. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Bruno Felipe 

Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015403-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015403-42.2019.8.11.0002 Reclamante: Michelli Oliveira 

Ribeiro Reclamada: GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que adquiriu o voo com 

saída de Cuiabá/MT para Buenos Aires-Argentina. Afirma que seu voo de 

Buenos Aires para Guarulhos, onde faria escala para Cuiabá, foi 

cancelado injustificadamente e que a parte Requerida não prestou 

qualquer auxílio, fazendo aguardasse no aeroporto até a madrugada do 

dia seguinte para pegar outro voo. Afirma que devido a este cancelamento 

o seu retorno atrasou aproximadamente 24 horas, portanto, pleiteia 

indenização por dano moral pelos transtornos causados em razão do 

referido cancelamento. A parte requerida contesta a parte Requerente 

alegando que o cancelamento se deu em decorrência de problemas 

meteorológicos. Afirma que prestou todos os auxílios necessários a parte 

Requerente, assim não há nos autos elementos que sejam capazes de 

ensejar indenização a título de dano moral. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Neste contexto, resta incontroverso que houve o cancelamento do voo do 

trecho de volta da parte Requerente, tendo atrasado o seu retorno em 

aproximadamente 24 horas. Destaco que não restou comprovado pela cia 

aérea que houve uma das excludentes previstas na lei que justifique o 

cancelamento do voo previamente contratado, assim resta claro que o 
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cancelamento do voo gera danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente sofreu 

com o cancelamento de seu voo. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. A 

propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: EMENTA RECURSOS 

INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO ACOLHIDO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE 

REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA 

–TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE RESERVAS EFETUADAS – 

COMPRA ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA CANCELADA – 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MOTIVO DO CANCELAMENTO – 

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA 

DAS PROMOVIDAS – RESERVAS CANCELADAS – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO MOTIVO DO CANCELAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E 

SOLIDÁRIA – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – DEVER DE CUMPRIMENTO DA OFERTA – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSOS DESPROVIDOS. A regra na seara dos Juizados Especiais é 

que os recursos serão recebidos apenas no efeito devolutivo, entretanto, 

havendo a possibilidade de prejuízo irreparável às Recorrentes, é 

perfeitamente possível a concessão de efeito suspensivo. A suposta 

ausência de pedido administrativo para solução do impasse não implica em 

reconhecimento da falta de interesse de agir, pois prevalece o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição 

Federal. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular 

ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade 

decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da 

demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito 

que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de 

satisfazer a pretensão. Em sendo a empresa aérea responsável pela 

realização do voo reservado pelo consumidor, conforme reservas 

juntadas, bem como havendo parceria entre as promovidas para a venda 

dos bilhetes, forçoso reconhecer a legitimidade passiva da empresa 

aérea. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre os 

passageiros e a empresa aérea, posto que caracterizada a relação de 

consumo, nos termos do artigo 2º e 3º, ambos da Lei 8.078/90, não 

havendo exclusão da aplicabilidade das convenções internacionais. O 

fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária 

pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na 

prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do 

Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade ainda que se trate de 

concessionária de serviço público. Nos termos do artigo 30 do Código de 

Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado. Havendo a comprovação pelo consumidor de que 

efetuou a reserva dos bilhetes em duas oportunidades distintas e que a 

mesma fora cancelada pouco tempo depois, bem como havendo 

comprovação de que tentou obter informações quanto ao cancelamento 

das reservas, conforme reclamação administrativa comprovada, de rigor a 

determinação para cumprimento da oferta publicada. Diante do 

cancelamento unilateral e desmotivado das reservas e da negativa de 

solução administrativa pela empresa parceira, de rigor a condenação 

solidária em obrigação de fazer para cumprimento da oferta e ao 

pagamento de indenização por dano moral. O valor da indenização por 

dano moral deve ser mantido quando fixado segundo os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recursos 

desprovidos. (N.U 1002677-65.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, 

LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, Publicado 

no DJE 11/07/2019) Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Pelo exposto, nos termos do art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da citação – 07.11.2019 – por se tratar de 

responsabilidade contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016978-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUELEN FERNANDES DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

ADRIELLY CASSIA BORDIN DA SILVA OAB - MT24991/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016978-85.2019.8.11.0002 Reclamante: Maxsuelen 

Fernandes da Mota Reclamada: Via Varejo S/A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente indenização por 

danos morais, sob o argumento de que no dia 09.11.2019, efetuou a 

compra de um celular no site da loja requerida, tendo utilizado dois cartões 

de crédito para realizar a operação, sendo que no cartão do Banco 

Santander efetivou a compra no valor de R$ 2.843,00 no crédito, e no 

cartão do Banco do Brasil realizou a compra no valor de R$ 600,00, 

contudo, no dia 10.11.2019, recebeu e-mail que informou o cancelamento 

da compra e que os valores seriam estornados. Ocorre que as parcelas 

estavam sendo descontadas normalmente. Por estes fatos alega que 

sofreu transtornos que lhe geraram abalo moral. A parte requerida 

contesta a parte Requerente alegando que não agiu de forma irregular, 

pois solicitou o estorno da compra junto a operadora do cartão de crédito, 

bem como lhe fora informado que seria estornado o valor da compra no 

prazo de até 03 (três) faturas, tendo assim sido realizado. Assim afirma 

que inexiste qualquer ato ilícito, requerendo ao fim a improcedência dos 
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pedidos. Da análise dos autos, restou incontroverso que houve a compra, 

bem como que esta foi cancelada. No caso em apreço, constato que a 

parte Requerente apresentou prints de parte das faturas, demonstrando 

que foram debitadas as parcelas decorrentes da compra, entretanto, não 

acostou as faturas completas do cartão de crédito para que fosse 

possível identificar se realmente houve o estorno, pois é público e notório 

que quando a compra é parcelada a empresa realiza o estorno integral do 

valor da compra, mantendo-se o parcelamento dos meses seguintes, ou 

seja, o consumidor passa a possuir crédito para quitação das parcelas 

futuras. Portanto, entendo que a parte Requerente deixou de produzir 

prova de que houve ato ilícito pela Requerida, com o não estorno do 

débito, uma vez que esta afirmou na defesa que solicitou o estorno da 

compra e que seria realizada em até três faturas, razão pela qual não 

resta dúvida que inexiste ato ilícito. Embora haja a inversão do ônus da 

prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito, 

trazendo as faturas completas de seu cartão, demonstrando que o 

estorno não foi realizado. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 

art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. 

do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO 

com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019489-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINEI TADDEU MACHADO PESSOA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-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 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: LAURINEI TADDEU MACHADO PESSOA DOS 

SANTOS Endereço: travessa Mario Motta,, n 86,, - DE 7847/7848 AO FIM, 

Bairro Centro, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) 

LAURINEI TADDEU MACHADO PESSOA DOS SANTOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1019489-56.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Protesto Indevido de Título, Liminar, 

Intimação / Notificação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 02/03/2020 

Hora: 14:30 REQUERENTE: LAURINEI TADDEU MACHADO PESSOA DOS 

SANTOS Advogados do(a) REQUERENTE: MARCELLE THOMAZINI 

OLIVEIRA PORTUGAL - MT10280/O, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS 

- MT15401-O REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 27 de janeiro 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: 1002104-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FRANCISCO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSENI FELIX DA COSTA E SILVA (REQUERIDO)

WAGNER FERREIRA DA SILVA (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: JOILSON FRANCISCO DA CONCEICAO Endereço: 

RUA TRAÇAIA, 156, JARDIM PRIMAVERA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-200 

Senhor(a) JOILSON FRANCISCO DA CONCEICAO: 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. 1002104-61.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

41.000,00 ESPÉCIE: [Acessão, Adjudicação Compulsória, Alienação 

Judicial]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 02/03/2020 Hora: 14:30 AUTOR: JOILSON FRANCISCO DA 

CONCEICAO Advogado do(a) AUTOR: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - MT8649-O REQUERIDO(A): WAGNER FERREIRA DA 

SILVA 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, 28 de janeiro 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 
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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: 1002496-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAIKE MENDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: KAIKE MENDES SOARES Endereço: RUA 02 DE 

MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78116-174 Senhor(a) KAIKE MENDES SOARES: 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. 1002496-98.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 02/03/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: KAIKE 

MENDES SOARES Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de janeiro 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: 1002124-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(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: PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA Endereço: RUA 

VICENTE FERREIRA, qd 17 lote 17, (LOT MARINGÁ II), PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-470 Senhor(a) PEDRO SEBASTIAO 

DE SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002124-52.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.080,00 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: 02/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: PEDRO 

SEBASTIAO DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA - MT16276-O REQUERIDO(A): GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS 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, 28 de janeiro 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: 1002493-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 429 de 470



SEBASTIAO MONTEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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 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 MONTEIRO PEREIRA Endereço: RUA 

VICENTE FERREIRA, (LOT MARINGÁ II), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-470 Senhor(a) SEBASTIAO MONTEIRO 

PEREIRA: 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. 1002493-46.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.256,17 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 02/03/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: SEBASTIAO 

MONTEIRO PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA - MT16276-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de janeiro 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: 1002031-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL GONCALINA DE FRANCA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INVENTARIADO)

 

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: ELENIL GONCALINA DE FRANCA RIOS Endereço: 

RUA SAO GONÇALO, 19, PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-000. Senhor(a) ELENIL GONCALINA DE FRANCA RIOS: 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. 1002031-89.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 02/03/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: ELENIL 

GONCALINA DE FRANCA RIOS Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O REQUERIDO(A): VIVO 

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, 28 de janeiro 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: 1002531-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

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: HUDSON LIMA DOS SANTOS Endereço: RUA 

JOEL NASSARDEN, 03, QD 120, LT 03, SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78145-780 Senhor(a) HUDSON LIMA DOS SANTOS: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1002531-58.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 208,55 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

02/03/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: HUDSON LIMA DOS SANTOS 
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Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de janeiro 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: 1002040-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA FERREIRA DA COSTA (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)

 

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: CRISTINA FERREIRA DA COSTA Endereço: RUA 

PROJETADA DEZ, s/n, jardim ipanema, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000. Senhor(a) CRISTINA FERREIRA DA COSTA: 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. 1002040-51.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 02/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: CRISTINA FERREIRA DA 

COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE 

SOUZA JUNIOR - MT20812/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, 28 de janeiro 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002120-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON MENDES MARTINS OAB - 571.397.501-06 (REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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: EDMILSON MENDES MARTINS Endereço: RUA 02 

DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78116-174 Senhor(a) EDMILSON MENDES MARTINS: 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. 1002120-15.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

16.947,82 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 02/03/2020 Hora: 14:45 REPRESENTANTE: EDMILSON MENDES 

MARTINS Advogado do(a) REPRESENTANTE: HERBERT REZENDE DA 

SILVA - MT16773-O REQUERIDO(A): BANCO PAN ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de janeiro 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 
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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: 1002103-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA JUSSARA RODRIGUES OAB - MT6090-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA MENDES MANSOR OAB - MT25286/O (ADVOGADO(A))

CELIA AMELIA AMORIM NUNES OAB - 940.689.501-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARACAT DE LIMA & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

 

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 1002103-76.2020.8.11.0002 

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,bem como para que informe o CPF da 

Kelin Cristiane e o endereço completo das partes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 28 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM 

ROSA 28/01/2020 12:46:35

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002139-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/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 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: KAROLINE ALVES DOS SANTOS Endereço: 

AVENIDA SANTA LAURA, (JD C VERDE), COSTA VERDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-354. Senhor(a) KAROLINE ALVES DOS 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1002139-21.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.175,71 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 02/03/2020 

Hora: 15:15 REQUERENTE: KAROLINE ALVES DOS SANTOS Advogado 

do(a) REQUERENTE: FELIPE SANTOS ARRUDA - MT19671/O 

REQUERIDO(A): VIVO 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, 28 de janeiro 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: 1014589-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONY FERREIRA DOS SANTOS SOUSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-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))

 

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. 1014589-30.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002164-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA GONCALINA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

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: CATARINA GONCALINA DE PINHO Endereço: 

RUA JULIO CAMPOS, 524, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, JD GLORIA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990. Senhor(a) CATARINA 

GONCALINA DE PINHO: 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. 

1002164-34.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 02/03/2020 Hora: 15:30 AUTOR: 

CATARINA GONCALINA DE PINHO Advogado do(a) AUTOR: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-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 
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portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de janeiro 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: 1002177-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: MAURICIO ANTONIO DA SILVA Endereço: RUA 

BRAGANÇA, 08 qd128, (LOT JD ELDORADO), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-682 Senhor(a) MAURICIO ANTONIO 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. 1002177-33.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.122,48 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: 02/03/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: MAURICIO 

ANTONIO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA - MT16276-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, 28 de janeiro 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: 1002165-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA GONCALINA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

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: CATARINA GONCALINA DE PINHO Endereço: 

RUA JULIO CAMPOS, 524, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, JD. GLORIA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990. Senhor(a) CATARINA 

GONCALINA DE PINHO: 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. 

1002165-19.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 02/03/2020 Hora: 14:45 AUTOR: 

CATARINA GONCALINA DE PINHO Advogado do(a) AUTOR: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 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, 28 de janeiro 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”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002563-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CELINA DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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 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: CLARICE CELINA DIAS DA COSTA Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 Senhor(a) CLARICE CELINA 

DIAS DA COSTA: 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. 

1002563-63.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 02/03/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: CLARICE CELINA DIAS DA COSTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - MT208010-O 

REQUERIDO(A): OI 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, 28 de janeiro 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: 1002168-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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 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: EVANETE DE ARRUDA Endereço: RUA 02 DE 

MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78116-174. Senhor(a) EVANETE DE ARRUDA: 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. 1002168-71.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 02/03/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: EVANETE DE ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO 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, 28 de janeiro 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: 1002201-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SANT ANA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO 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: TATIANE SANT ANA DOS ANJOS Endereço: Rua 

Dep. Miguel Marcondes, 52, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-080. Senhor(a) TATIANE SANT ANA DOS ANJOS: 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 
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Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1002201-61.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.417,28 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: 02/03/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: TATIANE SANT ANA DOS 

ANJOS Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - 

MT16276-O REQUERIDO(A): BANCO TRIANGULO 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, 28 de janeiro 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: 1002557-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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 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: EDVAN RODRIGUES DE ARRUDA Endereço: RUA 

PITANGUEIRA, (LOT JD PAULA III), NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78149-340 Senhor(a) EDVAN RODRIGUES DE ARRUDA: 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. 1002557-56.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 02/03/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: EDVAN RODRIGUES DE ARRUDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - MT208010-O 

REQUERIDO(A): OI 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, 28 de janeiro 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: 1002203-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PRISCILA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: DAIANE PRISCILA SANTOS Endereço: RUA 02 DE 

MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78116-174. Senhor(a) DAIANE PRISCILA SANTOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1002203-31.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 02/03/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: DAIANE PRISCILA SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): TIM 

CELULAR 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, 28 de janeiro 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015284-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY ZIELASKO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

 

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: JONNY ZIELASKO JUNIOR Endereço: RUA 

QUINZE, 02, RESIDENCIAL JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78156-315 Senhor(a) JONNY ZIELASKO JUNIOR: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1015284-81.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.582,00 ESPÉCIE: [CARTÃO DE CRÉDITO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 10/12/2019 

Hora: 15:15 REQUERENTE: JONNY ZIELASKO JUNIOR Advogados do(a) 

REQUERENTE: MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - MT22603/O, 

BRUNA RAFAELA MACIEL - MT21649/O REQUERIDO(A): PEMAZA 

CENTRO-NORTE S/A 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, 31 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: 1015284-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY ZIELASKO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1015284-81.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015284-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY ZIELASKO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1015284-81.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

WILLIAS DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

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: WILLIAS DOS SANTOS PEREIRA Endereço: 

ALAMEDA JÚLIO MULLER, 326, (RES ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA 
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GRANDE - MT - CEP: 78115-200. Senhor(a) WILLIAS DOS SANTOS 

PEREIRA e outros: 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. 

1002211-08.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Transporte Terrestre]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 02/03/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: WILLIAS DOS SANTOS PEREIRA, ELIANE APARECIDA DA 

SILVA PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO - MT12770-O Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO - MT12770-O REQUERIDO(A): TRANSPORTE COLETIVO 

BRASIL 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, 28 de janeiro 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: 1002211-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

WILLIAS DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

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: ELIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA 

Endereço: ALAMEDA JÚLIO MULLER, 326, (RES ALAMEDA), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-200. Senhor(a) ELIANE 

APARECIDA DA SILVA PEREIRA: 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. 

1002211-08.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Transporte Terrestre]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 02/03/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: WILLIAS DOS SANTOS PEREIRA, ELIANE APARECIDA DA 

SILVA PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO - MT12770-O Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO ALVES 

ZANARDO - MT12770-O REQUERIDO(A): TRANSPORTE COLETIVO 

BRASIL 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, 28 de janeiro 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: 1002224-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLIANA MARCOLINO DE SOUZA (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 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: GIULLIANA MARCOLINO DE SOUZA Endereço: 

RUA RL, 13, QD 09, SÃO MATEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-560. Senhor(a) GIULLIANA MARCOLINO DE SOUZA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1002224-07.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 02/03/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: GIULLIANA MARCOLINO DE 

SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O REQUERIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

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. 
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VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de janeiro 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: 1017452-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME (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: MARCELO JOSE DA SILVA Endereço: RUA D, 05, 

QUADRA 07, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 

Senhor(a) MARCELO JOSE 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. 

1017452-56.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.080,00 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: 02/03/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: MARCELO JOSE DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

DANIELLE SILVA MORANDI - MT15961-O REQUERIDO(A): OLIVEIRA 

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME 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, 28 de janeiro 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: 1002243-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: FABIO TEIXEIRA Endereço: RUA TRIUNFO, 02, 

QUADRA 155, JARDIM ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000. Senhor(a) FABIO TEIXEIRA: 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. 

1002243-13.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 19.960,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 02/03/2020 Hora: 16:45 

REQUERENTE: FABIO TEIXEIRA Advogados do(a) REQUERENTE: 

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - GO92219-O, KARINA CAVALCANTE 

ROCHA - MT22336/O REQUERIDO(A): BANCO SANTANDER (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, 28 de janeiro 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 
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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: 1002446-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE GONCALVES DE CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-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: LEIDE GONCALVES DE CAMPOS RODRIGUES 

Endereço: RUA DEZESSETE, S/N, QUADRA 110 LOTE 19, SÃO MATHEUS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-116 Senhor(a) LEIDE GONCALVES 

DE CAMPOS RODRIGUES: 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. 

1002446-72.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.200,00 ESPÉCIE: 

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 28/02/2020 Hora: 12:30 REQUERENTE: 

LEIDE GONCALVES DE CAMPOS RODRIGUES Advogado do(a) 

REQUERENTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - MT10875-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, 28 de janeiro 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: 1002605-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REU)

 

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: MARILDA SILVA Endereço: RUA DO GIRASSOL, 

Cs.18 Qd. 24, (LOT V RÉGIA), VITÓRIA RÉGIA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78131-210 Senhor(a) MARILDA 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. 1002605-15.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

03/03/2020 Hora: 12:45 AUTOR: MARILDA SILVA Advogados do(a) 

AUTOR: CARLOS MIRANDA - MT0020517A, EDUARDO ADELINO SEMEDO 

FERNANDES - MT20518-O REQUERIDO(A): VIACAO MOTTA LIMITADA 

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, 28 de janeiro 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: 1002607-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: GILMA NOGUEIRA Endereço: Inexistente, 

Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) GILMA 

NOGUEIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 
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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. 1002607-82.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 03/03/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: GILMA 

NOGUEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL CELINO DA SILVA - 

MT0012961A 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, 28 de janeiro 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: 1002245-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA KELLY SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: SHEILA KELLY SOUZA Endereço: RUA BATISTA 

DAS NEVES, 07, QD 01, IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78130-693. Senhor(a) SHEILA KELLY SOUZA: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1002245-80.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

02/03/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: SHEILA KELLY SOUZA Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/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, 28 de janeiro 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: 1002623-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HONORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

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: ROSANGELA HONORATO Endereço: ALAMEDA 

JÚLIO MÜLLER, (LOT JD B RIO), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78118-860 Senhor(a) ROSANGELA HONORATO: 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. 1002623-36.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.144,16 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 03/03/2020 Hora: 13:45 AUTOR: ROSANGELA HONORATO 

Advogado do(a) AUTOR: TALISSA NUNES DE SOUZA - MT21337/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de janeiro 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: 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002255-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: HILARIO SOUSA Endereço: RUA LAURINA 

NASSARDEN, 02, (LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78145-754. Senhor(a) HILARIO SOUSA: 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. 1002255-27.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.675,03 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 03/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: HILARIO SOUSA Advogado 

do(a) REQUERENTE: THIAGO MAGANHA DE LIMA - MT17538-O 

REQUERIDO(A): VIVO 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, 28 de janeiro 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: 1002275-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE LACERDA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: LUZIA DE LACERDA CINTRA Endereço: RUA G, 

03, QD 22, IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-745. Senhor(a) 

LUZIA DE LACERDA CINTRA: 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. 

1002275-18.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 03/03/2020 Hora: 13:15 

REQUERENTE: LUZIA DE LACERDA CINTRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/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, 28 de janeiro 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: 1002279-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR ANTONIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1002279-55.2020.8.11.0002 

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, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

28/01/2020 16:27:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAINE MARCONI DE LIMA OAB - 038.745.021-12 (REPRESENTANTE)

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (INTERESSADO)

 

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 1001656-88.2020.8.11.0002 

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, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

28/01/2020 16:33:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007314-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 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 

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. 1007314-30.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Requerida para recolhimento do Aparelho na Escrivania deste Juizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias. arquivamento. Várzea Grande, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 28/01/2020 16:36:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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: NILSON NUNES DA SILVA Endereço: RUA B, 7, 

VILA NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000. Senhor(a) NILSON 

NUNES 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. 

1002286-47.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 41.560,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/03/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: 

NILSON NUNES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: GLECY KELLY 

NUNES DE MELO - MT13624-A 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, 28 de janeiro 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: 1012812-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARY BARBOSA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(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: ROSIMARY BARBOSA DELGADO Endereço: RUA 

SOL NASCENTE, 25, (RES STA CLARA), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-611. Senhor(a) ROSIMARY BARBOSA 

DELGADO: 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. 1012812-10.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 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: 03/03/2020 Hora: 15:00 

REQUERENTE: ROSIMARY BARBOSA DELGADO Advogado do(a) 
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REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A 

REQUERIDO(A): ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS 

SOCIAIS 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, 28 de janeiro 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: 1002384-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA 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: KAIQUE HENRIQUE MORAES Endereço: RUA 

MARECHAL RONDON, (LOT P IPIRANGA I), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-018. Senhor(a) KAIQUE HENRIQUE MORAES: 

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. 1002384-32.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.968,65 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 03/03/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: KAIQUE HENRIQUE 

MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES 

- MT22849-O REQUERIDO(A): OMNI FINANCEIRA 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, 28 de janeiro 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: 1015039-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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 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: JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO Endereço: 

RUA COQUEIRO, S/N, LOT 14B, OURO BRANCO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78135-480 Senhor(a) JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO: 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. 1015039-70.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.109,05 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 03/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA 

SILVA FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAO NOBRE QUIRINO - 

RO9658 REQUERIDO(A): VIVO 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, 28 de janeiro 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 
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“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: 1002387-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CLEDIO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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: JEAN CLEDIO RAMALHO Endereço: RUA MAR 

VERMELHO, 24, (LOT PRQ IND ATLÂNTICO), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-202. Senhor(a) JEAN CLEDIO RAMALHO: 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. 1002387-84.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 03/03/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: JEAN CLEDIO RAMALHO 

Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

MT0013593A REQUERIDO(A): CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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, 28 de janeiro 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: 1002413-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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 JOSE DA SILVA Endereço: RUA DA 

DECLAMAÇÃO, S/N, ., JARDIM GLORIA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000. Senhor(a) MARIA JOSE 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. 1002413-82.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.029,70 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/03/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: MARIA 

JOSE DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART - MT26935/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, 28 de janeiro 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: 1002448-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICHELLY CRISTINA DOS SANTOS VESCOVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO (REQUERIDO)

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (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 
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GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1002448-42.2020.8.11.0002 

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, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

28/01/2020 17:24:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018088-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMERSON MARTINS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: JAMERSON MARTINS SOARES DA SILVA 

Endereço: RUA SANTA GENOVEVA, 113, APT 203 BLOCO A5, JARDIM 

AEROPORTO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-075 Senhor(a) 

JAMERSON MARTINS SOARES 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. 

1018088-22.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 19.960,00 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: 03/03/2020 Hora: 14:30 

REQUERENTE: JAMERSON MARTINS SOARES DA SILVA Advogados 

do(a) REQUERENTE: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - GO92219-O, KARINA 

CAVALCANTE ROCHA - MT22336/O REQUERIDO(A): VIVO 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, 28 de janeiro 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: 1002449-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARE APARECIDA MARCAL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

 

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: ROSEMARE APARECIDA MARCAL DE ARRUDA 

Endereço: RUA SEIS, 02, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, SANTA MARIA 

II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990. Senhor(a) ROSEMARE 

APARECIDA MARCAL DE ARRUDA: 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. 

1002449-27.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 03/03/2020 Hora: 15:30 

AUTOR: ROSEMARE APARECIDA MARCAL DE ARRUDA Advogado do(a) 

AUTOR: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-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, 28 de janeiro 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: 1002454-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIDA DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (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 
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GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1002454-49.2020.8.11.0002 

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, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

28/01/2020 17:34:17

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006332-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EDENEVER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL LOPES (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. 1006332-16.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

28/01/2020 17:44:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016711-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

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: JEAN MARCOS DA SILVA PINHO Endereço: rua 

179, 02, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, sao mateus, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) JEAN MARCOS DA SILVA PINHO: 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. 1016711-16.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 03/03/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: JEAN MARCOS DA 

SILVA PINHO Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de janeiro 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: 1002465-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: FAGNER DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

CANDELÁRIA, s/n, Qd. 33 Lt. 16, PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78120-780. Senhor(a) FAGNER 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. 1002465-78.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

12.160,89 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 03/03/2020 Hora: 14:15 AUTOR: FAGNER DE OLIVEIRA Advogado 

do(a) AUTOR: PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O REQUERIDO(A): 

VIVO 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, 28 de janeiro 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 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011230-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1011230-72.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY FRANCISCHINI AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

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 1002480-47.2020.8.11.0002 

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, 28 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

28/01/2020 17:54:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008715-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE SOUZA Endereço: RUA VILA RICA 8, 

21, (RES S MATEUS), SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-384 Senhor(a) AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE SOUZA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

Executada, para que para que proceda ao Pagamento voluntário da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer em 

Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do artigo 523, § 1º. 

do CPC. PROCESSO N. 1008715-64.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.171,63 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O REQUERIDO(A): AUGUSTO 

CESAR RODRIGUES DE SOUZA VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de janeiro 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: 1000555-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN TEREZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (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: LILIAN TEREZA DA SILVA Endereço: RUA PORTO 

ALEGRE, 06, QUADRA 14, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-700 Senhor(a) LILIAN TEREZA 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. 1000555-16.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.104,90 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/03/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: LILIAN TEREZA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA - MT24745/O REQUERIDO(A): 

SKY BRASIL SERVICOS 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, 28 de janeiro 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. 
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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: 1006398-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006398-93.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016292-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS AQUINERES MENDES DE ABREU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido(a) Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 

RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial e documentos que 

se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia 

segue anexa. PROCESSO N. 1016292-93.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.045,94 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/03/2020 Hora: 

14:15 AUTOR(A): ELIAS AQUINERES MENDES DE ABREU REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 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 

reclamada, 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. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de janeiro 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.

Edital Citação
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 ANTONIO MARTINS

 

EXECUTADO: ELZIMAR

 ALVES CLOZARA

 

CITANDO: ELZIMAR ALVES CLOZARA, CPF N.

 594.851.161-87, EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.

 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/03/2019

 

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.901,90

 

 

 
FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 
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ação

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo

deste edital, pagar o débito acima

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados

tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL:

O

Exequente é credor da Executada pela emissão do CHEQUE n° 

UA-000222, CONTA

00751-0, AGÊNCIA 6989, BANCO ITAÚ, NO VALOR DE R$ 1.830,00 (mil, 

oitocentos

e trinta reais), emitido em 12 de janeiro de 2019, com pagamento avista.

 Apresentado no banco

sacado para regular pagamento, foi devolvido pelo motivo 22, 

reapresentado, foi

devolvido novamente pelo motivo 43. Conforme cheque anexo (doc

ADVERTÊNCIA:

Fica ainda advertido o executado de que, aperfeiçoada a penhora, terá o 

prazo

de 15 (quinze) dias para opor embargos. Eu, Azoir Benedito de Campos 

Sousa-

Técnico Judiciário, digitei.

  

Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020.

 

 

Claudir Júnior França Martins

 

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

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008201-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA DE OLIVEIRA LIMA GOMES OAB - MT22810/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO OAB - SP340968 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e que 

a Contestação de ID. 27991421 E ID. 28462196 foram apresentadas 

tempestivamente. Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para 

impugná-la no prazo legal. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009477-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE ALBINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de janeiro 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019131-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE DE ALMEIDA LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de janeiro 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012908-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 344351 Nr: 11363-10.2014.811.0002

 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): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME, MÁRCIO ROBERTO MOMBELI, DIJEVERSON SOARES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:

 Vistos.

..

1. Trata-se do pedido de pesquisa/bloqueio de bens dos executados 

através do sistema CNIB.

2. Pois, bem. Cumpre salientar que este Juízo não possui acesso ao 

sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Ademais 

trata-se de procedimento de fácil realização pela instituição financeira.

3. Posto isso, deixo de acolher o pedido e concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para o autor manifestar nos autos, requerendo o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito.

4. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, manifeste interesse no prosseguimento da ação, 

sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 426484 Nr: 25363-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de pedido do autor pugnando pela busca de endereço pelos 

sistemas RENAJUD e BACENJUD.

2. Pois bem. O RENAJUD é uma ferramenta de busca de bens móveis 

(veículos) e não de endereço, utilizada ainda para restrição judicial no 

prontuário do veículo.

3. Dessa forma, acolho o pedido de busca acerca do endereço da 

requerida, a ser realizado pelo sistema BACENJUD, conforme extrato 

anexo.

4. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 416170 Nr: 20006-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MARCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

..

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387194 Nr: 3426-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA 

CONFECÇÕES, MARALICE APARECIDA RESENDE VILLELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - 

OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA 

CONFECÇÕES, CNPJ: 36936573000179 e atualmente em local incerto e 

não sabido MARALICE APARECIDA RESENDE VILLELA, Cpf: 

47487968120, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Os executados firmaram com o exequente em 

06/01/2011 um contrato de “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – 

(Capital de Giro)” (documento anexo), no valor de R$ 28.452,05 (vinte e 

oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos) para 

pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e 

consecutivas, vencendo-se a primeira em 06/02/2011, acrescido dos 

encargos pré-fixados à base de 2,13% ao mês e demais consectários 

legais, tudo em conformidade com as cláusulas, prazos e condições 

mutuamente ajustadas pelas partes, constantes no corpo da mencionada 

cédula. Consoante se infere dos documentos acostados, os executados 

não adimpliram a prestação que se venceu em 06/06/2012, ficando em 

mora desde então, tornando-se, pois, devedores do principais e dos 

acessórios, que importaram até o seu vencimento na quantia de R$ 

12.249,84 (doze mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro 

centavos), que devidamente corrigida pelo INPC, acrescidas de juros de 

mora à base de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual à base de 

2% (dois por cento), perfaz a quantia de R$ 13.737,84 (treze mil, 

setecentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 34.556,97 - Valor 

Atualizado: R$ 31.415,43 - Valor Honorários: R$ 3.141,54

Despacho/Decisão: Vistos...1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MYLLENA IZABEL DA 

SILVA RODRIGUES, digitei.

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300168 Nr: 20914-82.2012.811.0002

 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): ALEX SANDRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX SANDRO DE LIMA, Cpf: 

58113398104, Rg: 707636, Filiação: Jaira de Oliveira Lima e João de Lima, 

data de nascimento: 09/08/1975, brasileiro(a), casado(a), motorista, 

Telefone 65 9 9936-4386. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Foi celebrado entre as partes em 13/03/2009 um 

contrato de Arrendamento Mercantil - Leasing pelo prazo de 48 meses, 

vencendo - se a primeira contra prestação em13/04/2009, resultando 

assim, em data de 09/10/2012 um saldo de R$ 5.194,84 (cinco mil, cento e 

noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos) relativo as parcelas 

vencidas até outubro de 2012. Em decorrência da inadimplência das 

contraprestações vencidas no arrendamento, o Arrendatário foi 

devidamente constituído em mora. O Réu encontra-se investido na posse 

direta do bem e mesmo constituído em mora, insiste em não honrar a 

obrigação assumida, caracterizando o esbulho possessório, o que 

confere ao Requerente o direito de ser reintegrado liminarmente na posse 

do bem, caracterizando sem qualquer discrepância a normativa dos 

artigos 927, I e II e art. 928, todos do CPC, independentemente de prévia 

justificação.Dá-se a causa o valor de R$ 5.194,84 (cinco mil cento e 

noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 13.463,52 - Valor 

Atualizado: R$ 13.463,52 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito.4. Em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o autor, para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, 

do Código de Processo Civil).5. Às providências.,

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MYLLENA IZABEL DA 

SILVA RODRIGUES, digitei.

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 322014 Nr: 18435-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JONIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

..

1. Defiro o pedido de busca do endereço da parte requerida, a ser 

realizado pelo sistema BACENJUD, conforme extrato anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 317299 Nr: 13662-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA BEBIDA DISTRIBUIDORA LTDA -ME, 

FABIO CESAR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Defiro o pedido de busca do endereço da parte requerida, a ser 

realizado pelo sistema BACENJUD, conforme extrato anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 436420 Nr: 4850-55.2016.811.0002

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALBEM MOVEIS E DECORACOES LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Defiro o pedido de busca do endereço da parte requerida, a ser 

realizado pelo sistema BACENJUD, conforme extrato anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 241811 Nr: 3078-67.2010.811.0002

 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 SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que apresente ação foi extinta sem 

resolução do mérito pela desídia do autor, conforme sentença às fls. 83.

2. Dessa forma, remeto os autos à secretaria para que certifique o 

eventual transito em julgado da sentença proferida.

3. Após, nada mais sendo requerido, determino a remessa dos autos ao 

arquivo com as baixas de estilo.

 4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 205458 Nr: 1447-59.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CRISTOFOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Defiro o pedido de busca do endereço da parte requerida, a ser 

realizado pelo sistema BACENJUD, conforme extrato anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

3. Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409329 Nr: 16313-28.2015.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRICOT MULHER INDUSTRIAL E COMERCIO E 

CONFECÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRICOT MULHER INDUSTRIAL E 

COMERCIO E CONFECÇÕES , CNPJ: 05545795000137. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 510.605,75 

(Quinhentos e dez mil e seiscentos e cinco reais e setenta e cinco 

centavos) especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Para garantia da operação, a devedora, emitiu, em favor 

do exequente, uma Nota Promissória no valor de R$ 147.795,00 (cento e 

quarenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais), conforme 

disposto no item “g” do sobredito contrato. Consoante se infere dos 

documentos acostados, a devedora não adimpliu a prestação que se 

venceu em 10/12/2006, ficando em mora desde então, tornando-se, pois, 

devedora, do principal e dos acessórios, que importam, na data de 

antecipação do vencimento da operação, na quantia de R$ 196.539,65 

(cento e noventa e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e 

cinco centavos), que devidamente corrigida pelo INPC, acrescida de juros 
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de mora à base de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual à base de 

2% (dois por cento), perfaz a quantia de R$ 510.605,75 (quinhentos e dez 

mil seiscentos e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências...

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

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, MYLLENA IZABEL DA 

SILVA RODRIGUES, digitei.

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387256 Nr: 3473-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO TUIUIU LTDA ME, REMI ANTONIO 

FARENZENA, CLEITON FARENZENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E, MARCO ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MERCADO TUIUIU LTDA ME, CNPJ: 

12909679000115, atualmente em local incerto e não sabido REMI ANTONIO 

FARENZENA, Cpf: 29667321991, Rg: 449.312, Filiação: Ancila Maria 

Bordinhon Farenzena e Guerino Olivio Farenzena, data de nascimento: 

07/07/1956, brasileiro(a), natural de Videira-SC, casado(a), empresário e 

atualmente em local incerto e não sabido CLEITON FARENZENA, Cpf: 

99833212115, brasileiro(a), casado(a), empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Os executados firmaram com o exequente em 

23/02/2012 um contrato de “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – 

(Capital de Giro)” (documento anexo), no valor de R$ 67.500,00 (sessenta 

e sete mil e quinhentos reais) para pagamento em 48 (quarenta e oito) 

parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 

20/04/2012, acrescido dos encargos pré-fixados à base de 2,21% ao mês 

e demais consectários legais, tudo em conformidade com as cláusulas, 

prazos e condições mutuamente ajustadas pelas partes, constantes no 

corpo da mencionada cédula. Consoante se infere dos documentos 

acostados, os executados não adimpliram a prestação que se venceu em 

20/05/2012, ficando em mora desde então, tornando-se, pois, devedores 

do principal e dos acessórios, que importaram até o seu vencimento na 

quantia de R$ 74.110,53 (setenta e quatro mil, cento e dez reais e 

cinquenta e três centavos), que devidamente corrigida pelo INPC, 

acrescidas de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês e multa 

contratual à base de 2% (dois por cento), perfaz a quantia de R$ 

76.345,61 (setenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e 

sessenta),

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 76.345,61 - Valor 

Atualizado: R$ 76.345,61 - Valor Honorários: R$

 Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências....

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MYLLENA IZABEL DA 

SILVA RODRIGUES, digitei.

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 275519 Nr: 18814-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEIDAS 

LTDA, FRANCISCO MARQUES GODINHO, ANDRÉ AMÉRICO MARQUES 

GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente da petição do exequente em fl. 70.

2. Pois bem, postergo a análise do pedido supracitado para após a juntada 

da matrícula atualizada do imóvel, o que deverá ser realizado no prazo de 

05 (cinco) dias, a fim de verificar a propriedade do bem, bem como, a 

existência de eventuais ônus reais que recaem sobre o imóvel.

3. Ademais, o exequente peticionou em fl.69, requerendo a suspensão da 

carteira de motorista dos executados, bem como o cancelamento dos 

cartões de crédito, fundamentando seu pedido no artigo 139, IV, do CPC.

4. Pois bem. O artigo 139, IV, do CPC, estabelece que o juiz poderá 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

5. Todavia, não se pode interpretar o referido artigo de forma ilimitada, vez 

que na aplicação da norma, é dever do magistrado analisar os valores e 

regras fundamentais da Constituição Federal, nos termos do art. 1º do 

NCPC.

6. Nesse contexto, não há como permitir a restrição da liberdade do 

executado, já que, exceto nos casos de devedor de alimentos, não há 

qualquer previsão legal expressa que autorize o cerceamento de liberdade 

do devedor, para o caso de inadimplência de obrigação civil.

7. Tal medida poderia violar o direito de locomoção, assegurado pela 

Constituição Federal/88:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 

com seus bens;”

6. De igual forma, o cancelamento do cartão de crédito não traria 

efetividade para a execução, pois não se trata de medida destinada à 

expropriação de bens para satisfação da dívida, vez que a utilização 

desse meio de pagamento não pressupõe disponibilidade financeira.

8. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão 
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de determinar o bloqueio do passaporte do executado, a suspensão de 

sua CNH e o cancelamento de seus cartões de crédito. 

INADMISSIBILIDADE: O art. 789 do CPC/2015 estabelece que o devedor 

responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de 

suas obrigações. Suspensão da CNH e apreensão do passaporte que 

poderiam violar o direito de locomoção constitucionalmente assegurado. 

Cancelamento do cartão de crédito que não traria efetividade ao processo. 

Medidas que não guardam correspondência com os princípios da 

execução. Decisão mantida. (TJSP – Agr n. 2037572-63.2017.8.26.0000, 

37ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Israel Góes dos Anjos, Data 

de Julgamento: 11/04/2017, Publicação no DJe: 17/04/2017)”.

9. Ademais, não se pode perder de vista o Princípio da Menor Onerosidade 

da Execução, que defende que “quando por vários meios o exequente 

puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos 

gravoso para o executado” – (CPC, artigo 805).

10. Por estas razões, INDEFIRO o pedido do exequente para a suspensão 

da carteira de motorista dos executados, bem como o cancelamento dos 

cartões de crédito.

11. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

12. Às providências.,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 322113 Nr: 18537-07.2013.811.0002

 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: ROSIMEIRE GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

1. Intime-se o requerido a manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o 

valor informado nas fl.259/261.

2. Havendo concordância e pagamento do débito, desde já defiro a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor da patrona, nos dados 

bancários informados em fl.261 para a respectiva transferência.

 3. Após, encaminhem-se os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas 

devidas.

4. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 316396 Nr: 12757-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O A DE BARROS E CIA LTDA ME, ODINEY 

AUGUSTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de ação proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PEG-BRASIL MULTICARTEIRA, em 

desfavor de O A DE BARROS E CIA LTDA ME e ODINEY AUGUSTO DE 

BARROS, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos (fls. 94), o patrono do autor 

quedou-se inerte (fls. 98), deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual (fls. 102), o 

autor deixou de se manifestar (fls. 103), tampouco tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 311639 Nr: 7718-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, DAUANY SGARAVATTI - OAB:18926/MS, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Caso reste positiva a busca, mantenham as informações em pasta 

própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 da CNGC, dando ciência 

do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência.

 3. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse 

no prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 312881 Nr: 9005-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FERREIRA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT/11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando a inércia do autor, remetam-se os autos ao arquivo.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 432013 Nr: 2152-76.2016.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANESSA SOTOSKI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901

 Vistos.

..

1. Considerando que a extinção do feito por desídia do autor, depende de 

manifestação da parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 485, § 6º 

do CPC, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para que se 

manifeste nos autos.

 2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 280743 Nr: 24649-60.2011.811.0002

 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 
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ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBC DOS SANTOS E CIA LTDA, GERDSON 

CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da parte autora requerendo a inclusão do nome da 

parte executada em cadastro de inadimplentes (SERASA e SPC).

2. Pois bem. Inicialmente, verifica-se que a inclusão do nome do devedor 

em cadastros de inadimplentes é uma medida judicial facultada ao 

magistrado, de acordo com o § 3º, do artigo 782, do CPC e deve ser 

utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor 

realizá-la.

3. Contudo, tal medida judicial se aplica à execução definitiva de título 

judicial, nos termos do § 5º do citado artigo, conforme vejamos:

 “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

 (...)

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

(...)

§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título 

judicial.”

4. Logo, cumpre ressaltar que, a inclusão do nome da parte executada em 

cadastro de inadimplentes é um procedimento que pode ser realizado pelo 

próprio exequente, independentemente de intervenção judicial.

5. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

executada em cadastro de inadimplentes.

6. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao exequente, requerer o que 

entender de direito para o deslinde da ação.

7. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para que, em igual 

prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

8. Às providências.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 351908 Nr: 17265-41.2014.811.0002

 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 TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILZA MARIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:OAB/52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o 

Termo de Cessão, bem como a relação de créditos cedidos em favor da 

cessionária, no intuito de demonstrar sua titularidade do crédito em relação 

ao requerido.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, sanar a irregularidade, sob pena extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo 

Civil.

3. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 303867 Nr: 24823-35.2012.811.0002

 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): HELMER KLEBER FARIAS TOSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 352716 Nr: 17812-81.2014.811.0002

 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 FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Requer o credor a penhora via BACENJUD já acrescido da multa 

prevista no art. 523, §1º, do CPC.

2. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que até o momento sequer 

houve tentativa de intimação do devedor, para cumprimento da obrigação.

 3. Dessa forma, intimem-se a parte devedora pessoalmente, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de quinze dias, sob pena de o valor 

ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 523, §1º, 

do CPC.

4. Não efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, visando à satisfação 

do crédito.

5. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 99176 Nr: 8647-88.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONZAGA VIEIRA CIA LTDA, JHONNE CLEY 

APARACIDO VIEIRA, EDIVALDO RODRIGUES OLIVEIRA

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

OAB:4729-A/MT, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:9538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens e faço por meio dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 101266 Nr: 10445-84.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA DO GARÇAS BOMBAS INJETORAS 

LTDA ME, BRASIL SALES JUNIOR, STENIO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens e faço por meio dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 
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processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 209564 Nr: 5340-58.2008.811.0002

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10.937/MT, ANA PAULA SCHEVISKI - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4427/MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens e faço por meio dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 98980 Nr: 8452-06.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO ROBERTO A DOS REIS - 

OAB:6.710, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:MT 4.455, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - 

OAB:5019/MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens e faço por meio dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 105298 Nr: 1367-32.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO JM LTDA - ME, ELENIR APARECIDA 

DA SILVA MONTILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4102/MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens e faço por meio dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 401694 Nr: 12221-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PANCIERE DE SOUZA, SILVANA 

BARBOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens e faço por meio dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 223947 Nr: 4217-88.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA - C. E. C. M. - DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO TULIO CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M PINTO FILHO - 

OAB:1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: michelle name dos santos 

brigagão - OAB:110994

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens e faço por meio dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 267673 Nr: 9890-91.2011.811.0002

 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 VOLKSWAGEM S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIR RODRIGUES NASCIMENTO DAS 

NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT/11546-A, WILLIAN YAMAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens e faço por meio dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 387201 Nr: 3432-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANFILIPPO MOREIRA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens e faço por meio dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 94639 Nr: 4191-95.2006.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRADÃO FREIOS E MOLAS LTDA, NOELI 

IRACEMA GASPERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DA S S NETO - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A/MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens e faço por meio dos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439892 Nr: 6745-51.2016.811.0002

 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: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVITA FAUSTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUVITA FAUSTINA DA SILVA, Cpf: 

32910398153, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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: O autor concedeu a ré um financiamento no valor de R$ 

28.896,00 (vinte e oito mil e oitocentos e noventa e seis reais), para serem 

restituídos por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 602,00 

(seiscentos e dois reais), com vencimento final em 29/05/2019, mediante 

cédula de crédito bancário para aquisição de bens, garantido por 

alienação fiduciária, sob nº 650201468, celebrado em 27/05/2015. Em 

garantia das obrigações assumidas a ré, cedeu o bem descrito no supra 

mencionado contrato a saber: Automóvel Marca/Modelo: Chevrolete/Celta 

Spirit 1.0, Ano 2009/2010, Chassi: 9BGRX4810AG240453, Placa: 

NPG4497, Cor Branca. Ocorre porém que a ré tornou-se inadimplente, 

deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela 05, 

com vencimento em outubro de 2015, incorrendo em mora desde entação, 

nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto -Lei 911/69, com as alterações 

da Lei 13.043/2014. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos pla 

Lei 13.043/2014, constitui a mora da ré, por meio de Instrumento de 

Protesto feito pelo Tavelionato de Notas. Assim o débito vencido da ré, 

devidamente atualizado até 31/03/2016 pelo encargos contratados importa 

em R$ 3.612,00 (tres mil seiscentos e doze reais), sendo o valor total para 

fins de purgação da mora de R$ 22.099,44 (vinte e dois mil e noventa e 

nove reais e quarenta e quatro centavos). Desta feita cabe ao banco 

credor o direito de fazer apreender o bem que lhe foi fiduciariamente 

alienado e em seguida promover a sua venda aplicando o respectivo 

resultado ao pagamento do débito de R$ 22.099,44, correspondente ao 

principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas da ré, 

discriminalizada nos autos. A consolidação da propriedade deverá ocorrer 

livre de ônus, o que inclui a não cobrança de quaisquer tributos, multas, 

diárias de pátio e outros encargos de responsabilidade da devedora, a ré 

neste processo, nos termos do artigo 1368 B do Código Civil, com nova 

redação conferida pela Lei 13.043/14.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito.4. Em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o autor, para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, 

do Código de Processo Civil).5. Às providências.,

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, 27 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 315171 Nr: 11463-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:OAB/MT 9.070-A, JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:MT 16.168A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de pedido da parte autora requerendo a expedição de ofícios 

para obtenção do endereço da parte requerida.

2. Pois bem, acolho o pedido de busca de endereço, todavia a ser 

realizado pelo sistema BACENJUD, conforme extrato anexo.

3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º 

do CPC.

4. Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312626 Nr: 8719-31.2013.811.0002

 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): CLÁUDIO JUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLÁUDIO JUSTINO DA SILVA, Cpf: 

00171178106, Rg: 148.2800.6, Filiação: Luiza Pereira Leite da Silva e 

Martinho Petronilio da Silva, data de nascimento: 16/06/1977, natural de 

Cuiabá-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

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: O autor, no dia 28/05/2010, celebrou com o requerido 

um contrato de arrendamento mercantil registrado sob nº 0024431610, no 

qual concedeu a este em arrendamento mercantil os termos da Lei nº 

6.099/74, o seguinte bem de propriedade do Autor: Marca Chevrolet, 

Modelo, Celta Hatch Life (N.G, Chassi: 9BGRZ48908G125730, Ano Modelo: 

2007/2008, Placa: KAJ8761, Cor Preto. Ocorre que o requerido incorreu 

em inadimplemento contratual, vez que não pagou a partir da 20ª Parcela 

vencida em 28/01/2012. Ante a falta de pagamento das parecelas 

noticiadas, operou-se de pleno direito a resolução do arrendamento 

mercantil, com a consequente obrigação do requerido em proceder a 

devolução do bem arrendado, sob pena de configuração do esbulho 

possessório.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito.4. Em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o autor, para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, 

do Código de Processo Civil).5. Às providências.,

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, 27 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438790 Nr: 6174-80.2016.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL FERNANDES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLÁVIO NEVES COSTA - OAB:MT 12.406-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSENIL FERNANDES GONÇALVES, Cpf: 

65426231168, Rg: 000010267019, natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

garimpeiro. atualmente em local incerto e não sabido

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: O autor concedeu à ré um financiamento no valor de R$ 

20.098,75 (vinte mil, noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), para 

ser restituido por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 698,49 

(seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), com 

vencimento final em 02/12/2018, mediante Contrato de Financiamento 

4370705321 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, 

celebrado em 02/01/2015. Em garantia das obrigações assumidas a ré 

(réu) transferiu è alienação fiduciária, o bem descrito no supramencionado 

contrato, a saber: Veículo Marca Fiat Utilitários, Modelo Uno Mille Way 

Econom, Chassi 9BD15804AD6713454, Placa FBC8821, Renavam 

465903770, Cor Prata, Ano 12/13, Movido à Biocombustível. Ocorre, 

porém, que a ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento 

das prestações a partir da parte para purga da mora, onde dever[a 

constar o valor da dívida atualizada, nos termos do § 2º do art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69. O autor, seguindo os procedimentos estabelecidos 

pela Lei 13.043/2014, constitui a mora do réu, por meio de protesto. Assim, 

o débito vencido do réu, devidamente atualizado até 18/03/2016 pelos 

encargos contratados importa em R$ 8.293,53 (oito mil, duzentos e 

noventa e três reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao 

principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas do réu, 

devidamente discriminados nos autos. Desta feita, cabe ao banco credor o 

direito de fazer apreender o bem que lhe foi fiduciariamete alienado e em 

seguida, promover a sua venda aplicando o respectivo resultado ao 

pagamento do débito de R$ 32.173,05 (trinta e dois mil sento e setenta e 

três rais e cinco centavos), correspondente ao pricncipal e acessórios 

das dívidas vencidas e vincendas do réu, devidamente discriminados nos 

autos. A consolidação da propriedade deverá ocorrer livre de ônus, o que 

inclui a não cobrança de quaisquer tributos, multas diáris de pátio e outros 

encargos de responsabilidade do devedor, réu neste processo, nos 

termos do artigo 1368 B do Código Civil, com nova redação conferida pela 

Lei 13.043/2014

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.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, 27 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349550 Nr: 15490-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO 24 DE DEZEMBRO LTDA ME, 

ELIENAI ALMEIDA RODRIGUES SUMIOSHI, RODRIGO KENJI SUMIOSHI, 

HORACIO SADAO SUMIOSHI, SUPERMERCADO 15 DE MAO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152.305/SP, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - OAB:MT 

15.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de Intimação da parte requerente BANCO 

TRIÂNGULO S/A, na pessoa do seu procurador, para que no prazo de 

05(cinco) dias, regularize a devida habilitação do advogado da ATIVOS 

S/A, SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA, conforme 

requerido as fls. 282, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. 

Nada mais. ________Paulo Pedro Francisco dos Santos – Técnico 

Judiciário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299730 Nr: 20339-74.2012.811.0002

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FELICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AIRTON FELICIO, Cpf: 26036525168, Rg: 

404389, Filiação: João Felicio e Alzira Alexandre Felicio, brasileiro(a), 

natural de Mantena-MT, convivente, cobrador. atualmente em local incerto 

e não sabido

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: Por contrato de financiamento celebardo entre as 

partes no dia 31/05/2011, o requerente concedeu um crédito ao requerido, 

no valor líquido de R$ 27.190,00 (vinte e sete mil, cento e noventa reais), 

que deveria ser pago em 60 prestações no valor de R$ 828,41 (oitocento 

e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), cada uma, cujo vencimento 

da primeira estava previsto para o dia 30/06/2011 e da ultima para o dia 

31/05/2016, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, 

marca Ford, Modelo KA 1.0, TECNO 8V Flex, ano fabricação 2011, chassi 

9BFZK53A1BB311890, placa NPQ-1432, cor Verelho e Renavam nº 

0330585347. Ocorre, entretanto, que o requerido não cumpriu as 

obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações 

vencidas a partir de 31/07/2012, cuja mora está devidamente comprovada 

pela inclusa notificação extrajudicial. Esgotados todos os meios para que o 

requerido liquidasse o seu débito, não restou outra alternativa senão 

requerer a Busca e Apreensão do bem da sua propriedade que esta na 

posse precária do requerido.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil.3. Posteriormente, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para o autor manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito.4. Em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o autor, para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito (Art. 485, § 1º, 

do Código de Processo Civil).5. Às providências.,

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, 27 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274349 Nr: 17273-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Mauro Thommen - 

OAB:10140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:MG 109.730

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida (Instituição Financeira), para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 428804 Nr: 26873-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO- SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO VIEIRA DE LIMA, ROGERIO VIEIRA 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção sem julgamento 

do mérito (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 57347 Nr: 3277-36.2003.811.0002

 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): GERALDO ANTONIO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Novae Santa Rosa - 

OAB:6277-MT

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção sem julgamento 

do mérito (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.
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...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 320965 Nr: 17369-67.2013.811.0002

 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): E V RODRIGUES & R A F RODRIGUES LTDA, 

EDUARDO VIANNA RODRIGUES, REGIANE AIKO FUGII RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção sem julgamento 

do mérito (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 274355 Nr: 17279-30.2011.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, BV 

FINANCEIRA S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RIBEIRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18.473-A, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314, MOISES BATISTA 

DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT

 Vistos.

.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 240724 Nr: 2004-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho o pedido retro e passo a realizar a averbação da restrição 

judicial no prontuário do veículo indicado nos autos, através do SISTEMA 

DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – RENAJUD, 

conforme extrato que ora se junta.

 2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370552 Nr: 19843-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ STEPHAN LACERDA

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

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE LUIZ STEPHAN LACERDA, Cpf: 

34043411120, Rg: 483805, Filiação: Inez Stephan Lacerda e Carlos Ortis 

Lacerda, data de nascimento: 16/07/1968, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

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: O réu é titular da conta corrente nº 05285-8, junto à 

agência 1689 do Autor, proposta de abertura de conta corrente doc. 3 dos 

autos. Em 25/06/193, celebrou o contrato denominado LIS PORTFOLIO PRE 

APROVADO, operação contrato nº 11252/000168900052858, no valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para pagamento em parcela única, 

operação devidamente formalizada. Ocorre que o réu, apesar de 

insistentemente cobrado para solução na esfera extrajudicial, deixou de 

pagar a fatura de caartão de crédito vencida em 16/08/2013, acarretando 

o vencimento antecipado da dívida. Em razão disso, o réu deve ao autor a 

quantia de R$ 49.556,94 (quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e 

seis reais e noventa e quatro centavos), na data base de 10/09/2014, 

conforme demonstrativo anexado. O autor esclarece que apesar de 

insistentes buscas, não localizou o contrato, encontrando-se extraviado, 

razão pela qual a comprovação da existência do negócio jurídico é 

realizada pelos extratos bancários, tela com as condições financeiras da 

operação e condições gerais, as quais o réu tem conhecimento desde o 

momento da contratação.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.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, 27 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 98971 Nr: 8497-10.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560-MT, LUCIO ROBERTO A DOS REIS - OAB:6.710, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 
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autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 215052 Nr: 10387-13.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA CRISTINA DE SANTANA IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348, JOSE THIMOTEO DE LIMA - OAB:7.199/MT, SERVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 267269 Nr: 7057-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FRANCISCO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21-150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 278950 Nr: 22614-30.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITORIAIS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 280556 Nr: 24474-66.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD, INCORPORADORA DA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, 

MICROEMPRESÁRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA MARIA RODRIGUES PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305122 Nr: 769-68.2013.811.0002

 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 ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MENEZEZ ORMOND

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

OAB:4729 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305218 Nr: 882-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSOEL DE JESUS RIBEIRO, DEMERVAL 

RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 
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processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 322477 Nr: 18905-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C A RODRIGUES LIMA COMERCIO ME, 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 332786 Nr: 1480-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS LTDA EPP, MARIA 

JOSE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 346839 Nr: 13296-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E LEITE CAMPOS LTDA - ME, 

FRANCISCO SANTOS DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 370154 Nr: 19561-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA-CONSORCIO NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CRISTINA DE S. SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 

5.835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:MT 17.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 415351 Nr: 19511-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ISAMI TAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS 7.161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a busca de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

conforme extratos em anexo.

 2. Caso reste positiva a busca pelo sistema Infojud, mantenham as 

informações em pasta própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 

da CNGC, dando ciência do seu conteúdo ao interessado e certificando no 

processo essa ocorrência.

 3. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 412694 Nr: 18163-20.2015.811.0002

 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): LUCINEIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFFENS - OAB:OAB MT 17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 462 de 470



NASCIMENTO - OAB:4.651/MT

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, verifico que a requerida depositou de forma 

equivocada, nestes autos, os valores referentes à algumas consignações 

deferidas na Ação consignatória em apenso (cod. 424590), valores estes 

que, segundo extrato da conta de depósitos judiciais que ora se junta, 

soma o valor de R$- 2.614,95.

2. Desta feita, considerando que a presente ação ainda não fora recebida 

por este juízo, não tendo sido analisados sequer os requisitos de sua 

proposição, bem ainda, considerando a existência de valores depositados 

pelo requerido, faculto às partes o prazo de 10 (dez) dias para que 

manifestem interesse na composição amigável da lide, apresentando, se 

for o caso, a minuta de acordo.

3. Em caso de inércia das partes venham os autos conclusos para 

deliberações.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 424590 Nr: 24407-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

.

1. Considerando que nesta data, oportunizei às partes, nos autos de 

busca e apreensão, em apenso, prazo para manifestar interesse na 

composição amigável da ação, aguarde-se o resultado.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 307614 Nr: 3543-71.2013.811.0002

 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): UNIÃO COMÉRCIO DE UTILIDADE DOMÉSTICAS 

E DECORAÇÕES LTDA, JOELBERSON BARBOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 Vistos.

1. Determino o desentranhamento da petição de fls.92/101, visto se tratar 

de petição estranha a lide.

2. Considerando que nesta data julguei extinto os autos de embargos à 

execução em apenso, após o traslado da cópia da sentença, retornem-se 

os autos, objetivando viabilizar a análise do pedido de indisponibilidade 

financeira.

3. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 424463 Nr: 24327-98.2015.811.0002

 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): ELCIE KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:266539

 Vistos.

1. À vista dos princípios do contraditório e da ampla defesa, concedo o 

prazo de 10 dias para que o exequente manifeste sobre a exceção de 

pré-executividade (fls.170/254), vindo-me, em seguida, conclusos para 

decisão.

 2. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 502062 Nr: 14850-80.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UCDUDEDL, JBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBBSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:MT 14.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 9. Diante do exposto, por não promover os atos e diligências que lhe 

incumbia, JULGO EXTINTA a presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, I c/c 290 do Código de Processo Civil.10. 

Sem custas processuais.11. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente para os autos em apenso (Processo Cód. 307614), e 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 12. Às 

providências.,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 586310 Nr: 12803-65.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCARANARO E ECARANARO LTDA - ME, THELMA 

APARECIDA SCARANARO, LUIZ ALBERTO SCARANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C.N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTÔNIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308-A

 Certifico que no movimento "Impulsionamento por Certidão - Atos 

Ordinatórios", de 19/11/2019, que foi disponibilizado no DJE nº 10630, de 

02/12/2019 e publicado no dia 03/12/2019 não constou o nome do patrono 

da parte Exequente ora Embargada, desse modo, remeto a nova intimação 

para que manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da decisão de 

fls.26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 424554 Nr: 24375-57.2015.811.0002

 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: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIS RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Procedo, neste ato, a baixa da restrição do veículo realizado às fls. 40, 

conforme extrato em anexo.

2. No mais, remeta os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 419874 Nr: 21938-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME SERVICOS DE PROMOCAO DE 

VENDAS LT, CELSO BATISTA PEREIRA, CANDIDA KIRCHHEIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066629/1/2020 Página 463 de 470



OAB:16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. C ompulsando os autos verifico que o PEA de n° 594937 vinculado nos 

autos fora rejeitado pelo sistema.

2. Posto isso, concedo novo e derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para 

que o autor se manifeste nos autos acerca da certidão negativa do oficial 

de justiça.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 236407 Nr: 16315-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDPEMEMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique de Oliveira 

Vanderlei - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

executada em cadastro de inadimplentes.7. Por derradeiro, passo a 

realizar a averbação da restrição judicial no prontuário do veículo 

encontrado através do sistema RENAJUD, conforme extrato em anexo.8. 

No mais, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao exequente, a fim de dar 

andamento útil ao feito, requerendo o que entender necessário.9. Em caso 

de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para que, em igual prazo, 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(art. 485, § 1º do CPC).10. Às providências....

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94906 Nr: 4474-21.2006.811.0002

 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: BANCORBRAS ADMISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:9561/GO, JOSE ANTONIO LOURENÇO - OAB:11976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANA DE ALMEIDA LEITE, Cpf: 

00507175107, Rg: 1460075/7, brasileiro(a), solteiro(a), gerente. 

atualmente em local incerto e não sabido

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: Em 10/05/2005, a requerida aderiu ao grupo de 

consórcio nº 2039, administrado pela requerente, participando com o nº de 

cota 105, conforme contrato de adesão, com a finallidade de adquirir um 

automóvel. Em virtude do contrato de consórcio firmado, bem como por 

todos os procedimentos relacionados ao negócio jurídico, coforme circular 

do Banco Central 2.766/97, em 12/05/2005, a requerida foi contemplada, 

motivo pelo qual, em 12/05/2005, adquirriu o bem objeto de seu consorcio: 

um automóvel de marca Renalt, Tipo Clio RT 1.0 16 V, cor Bege, ano de 

fabrigação 2001, chassi nº 93YLB06252J305063. Na ocasião da 

aquisição do bem, pelo motivo de ainda existirem parcelas do consórcio a 

serem pagas, uma vez que havia pagado apenas 3,7751% e ter sido 

utilizado quantia depositada ao grupo consorcial, conforme estabelecido 

em legislação pertinente, a reuerida firmou, com a requerente, contrato de 

alienação fiduciária, em 12/05/2005, como garantia do valor liberado pelo 

grupo à requerida. (...) Entretanto, apesar da requerida ter recebido o 

valor para a aquisição do bem e ter adquirido utilizando este valor, e ter se 

compromentido, junto à administratodra e ao grupo consorcial, a pagar, em 

parcelas, o restante do valor devido, desde 15/12/2005, a requerida vem 

descumprindo com suas obrigações contratuais, não efetuando os 

pagamentos que lhe cabiam. Assim, em decorrencia do descumprimento 

de sua obrigações contratuais, a requerida encontra-se inadimplente com 

as parcelas de nº 17,18,19,20,21. Tendo em vista a inadimplência da 

requerida, a reqeurente tentou, por diversas vezes, que a requerida 

pagasse sua dívida de forma amigável, entretanto, nenhuma de suas 

tentativas restaram positivas. Em 16/03/2006, não obtendo resultado numa 

composição amigavel, a ora requerente notificou a requerida para que 

efetuasse o pagamento de seu débito. Mesmo a requerida tendo sido 

notificada corretamente, não regularizou sua dívida, nem tampouco 

contatou a requerente para uma satisfação ou composição, mantendo-se 

na condição de inadimplente. Diante da inadimplência da requerida, bem 

como das tentativas infrutíferas da requerente em receber o crédito 

devido pela requerida, não lhe restaram outra alternativa senão a de se 

socorrer jun to ao Judiciário e propor a presente ação.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.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, 27 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281455 Nr: 170-66.2012.811.0002

 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): SRM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

SEBASTIAO ROGÉRIO ALVIM, MARINEY RONDON MACIEL ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SRM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, CNPJ: 04704921000196, atualmente em local incerto e não sabido 

SEBASTIAO ROGÉRIO ALVIM, Cpf: 46047158153, Rg: 670.302, Filiação: 

Geraci Barbosa Alvim e Camilo Xavier Alvim, brasileiro(a), natural de 

Icaraima-PR, casado(a), empresário, Telefone 3029.2964 e atualmente em 

local incerto e não sabido MARINEY RONDON MACIEL ALVIM, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a), casado(a), empresária. 

atualmente em local incerto e não sabido

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: Os requeridos firmaram com o requerente um contrato 

de abertura de crédito - BB Giro Empresa Flex, sob o nº 296.303.332. o 

qual concedeu aos mesmos um crédito até o limite de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). Pela operação de crédito efetuada pelo 

requerente com os requeridos, foram cobradas as taxas de mercado e 

encargos contratados na forma prevista nas cláusulas gerais dos 

instrumentos acostados, cuja descrição detalhada segue no incluso 

demonstrativo de débito. Ocorre que os requeridos utilizaram o crédito e 

não honraram com os pagamentos das prestações devidas. Com o fito de 

receber o crédito supra indicado, o requerente envidou todos os esforços 

necessários, procurando o devedor/requerido com frequência, para que o 

mesmo regularizasse seu débito, entretanto, todos os esforços realizados 

mostraram-se infrutíferos, restando tão-somente à via judicial para ver 

solucionada a pendencia existente.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 
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Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. Após 

o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido 

citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de 

Processo Civil.5. Às providências...

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, 27 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234512 Nr: 14465-16.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678, EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10.018/MT, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT 9.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRASIL LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ: 

07170261000107. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(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 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo 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.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 7.850,16 - Valor 

Atualizado: R$ 7.136,51 - Valor Honorários: R$ 713,65

Despacho/Decisão: Vistos...1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao 

requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Resumo da Inicial: A exequente é instituição financeira cooperativa 

autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e entre os produtos 

que oferece aos seus associados encontra-se concessão de crédito, 

conforme autorização expressa na resolução CMN/BACEN nº 3.106, de 

25/06/2003, art. 23, II. A executado é associada da 

Cooperativa/Exequente, tendo sido admitida ao quatro social em 

11/01/2008, momento em que aderiu às disposições do Estatudo Social da 

Instituição. Em 24 de Janeiro de 2008, a executada firmou com a exquente 

a Cédula de Crédito Bancário nº 10322 - Cheque Especial, no valor inicial 

de R$ 1000,00 (um mil reais), com vencimento para 22/04/2008. Referida 

Cédula de cheque especial vem sendo renovada por iguarl período desde 

então, sendo que o limite de crédito do executado foi majorado para R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Ocorre, que a executada ultrapassou o limite de 

crédito colocado à sua disposição e ainda possui vários apontamento no 

Serasa, o que é vedado por contrato, sob pena de vencimento antecipado 

da operação, conforme consta na Cláusula do mesmo. Conclui-se, 

portanto, que operou -se o vencimento antecipado da dívida, pois a 

executada esta com o saldo negativo superior ao limite concedido... 

Assim, de acordo com o extrato da aperação, a executada deve a 

exequente a quantia de R$ 6.360,53 (seis mil trezentos e sessenta reais e 

cinquenta e três centavos) que acrecida de 2% (dois por cento) de multa 

contatual e 10% (dez por cento) honorários advocatícios, totaliza o 

montante de R$ 7.136,51 (sete mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e 

um centavos).

Várzea Grande, 27 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017121-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE NUNES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1017121-74.2019.8.11.0002; AUTOR(A): JEANE NUNES DE LIMA REU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos. . 1. Trata-se de pedido de informações 

requisitadas pela Exma. Sra. Desembargadora Marilsen Andrade Addário, 

Relatora do Agravo de Instrumento nº. 1019248-88.2019.8.11.0000, 

oriundo da Segunda Câmara de Direito Privado. 2. Em aplicação analógica 

ao art. 1.018, § 1º, do CPC, deixo de utilizar-me do juízo de retratação, 

mantendo o decisum objurgado por seus próprios fundamentos. 3. 

Consigno que a parte agravante informou acerca da distribuição do 

recurso (art. 1.018 CPC). 4. Sendo estas as informações solicitadas, 

comunique-se a Egrégia Câmara da presente decisão, colocando-me à 

disposição para eventuais esclarecimentos. 5. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1016301-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORJA IZABEL COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1016301-55.2019.8.11.0002; AUTOR(A): JORJA IZABEL COELHO REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. . 1. No tocante à prescrição aventada na 

decisão lançada no id. 26140004, acolho as argumentações apresentadas 

pela autora. 2. No impulso do processo, verifico que se trata de Ação 

Exibitória de Documentos c/c pedido de tutela de urgência, interposta pela 

autora em desfavor da instituição financeira, requerendo a exibição do 

documento consubstanciado no pedido inicial. 3. Todavia, diante da nova 

sistemática processual, recebo a inicial como pedido de Produção 

Antecipada de Provas, nos termos dos artigos 381 a 383 do CPC. 4. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação ou 

apresentar o documento informado na inicial, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados da juntada do comprovante de citação nos autos, 

advertindo-o de que se não houver contestação no prazo assinalado, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor, conforme preconiza o art. 344 do Código de 

Civil. 5. Apresentada contestação com preliminares ou novos documentos, 

ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 

do Código e Processo Civil. 6. Deixo de designar audiência de conciliação 
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para este momento processual, eis que, após uma análise temporal e 

criteriosa deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em 

audiência de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem 

acarretando, sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, 

causando prejuízo às partes. 7. Consigno, entretanto que, caso as partes 

venham manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, 

esta será prontamente designada este juízo. 8. Defiro o benefício de 

JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 9. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001871-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001871-64.2020.8.11.0002; AUTOR(A): ELENILSON DOMINGOS DA 

SILVA REU: AYMORE Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional de contrato 

com pedido de depósito judicial das parcelas vencidas/vincendas, 

manutenção da requerente na posse do bem objeto do litígio e 

exclusão/abstenção do nome do autor dos cadastros de restrição ao 

crédito, proposta por ELENILSON DOMINGOS DA SILVA em desfavor de 

BANCO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. 2. 

Aduz que, para a obtenção do veículo descrito nos autos, pactuou com o 

requerido um contrato para financiamento do bem. Todavia, alega que a 

instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando 

ao consumidor despesas da própria operação bancária, tais como 

cobrança de tarifa administrativa, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, 

assim, a presente demanda com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam declaradas nulas as 

cláusulas abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. 

É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora (contrato de financiamento e 

cálculo extrajudicial) não são suficientes para sua demonstração. 7. 

Explico. A parte autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no 

devido tempo e lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do 

valor referente à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição 

financeira, de modo a demonstrar a inexistência de mora na relação 

contratual. Também não conseguiu demonstrar que a contestação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não 

tem força para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz 

necessário que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências 

basilares do STF e STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista 

que as teses apresentadas são passíveis de discussão. 16. Por tais 

motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, para que possa 

conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, 

razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 17. CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada do comprovante de citação nos autos, advertindo-o 

de que se não houver contestação no prazo assinalado, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor, conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 18. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 19. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 20. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 21. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 22. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 23. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001823-08.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOMES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001823-08.2020.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JORGE 

GOMES DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AYMORE Vistos. 1. 

Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o 

texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. No caso dos autos, verifico que a parte autora não trouxe aos autos 

qualquer elemento robusto que seja capaz de comprovar a impossibilidade 

da parte em arcar com os encargos processuais. 6. Assim, determino que 

seja intimado o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 7. 

Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002007-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO AURELIO BORMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002007-61.2020.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - 

SICREDI NORTE MT REQUERIDO: FABRICIO AURELIO BORMANN Vistos. 1. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado. 2. Após o cumprimento, comunique-se o juízo deprecante e 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001367-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JUNIOR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 1 3 6 7 - 5 8 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  R O D O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GILSON JUNIOR 

DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001828-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001828-30.2020.8.11.0002; REQUERENTE: JORGE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
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liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. No caso dos autos, verifico que a parte autora não trouxe aos autos 

qualquer elemento robusto que seja capaz de comprovar a impossibilidade 

da parte em arcar com os encargos processuais. 6. Outrossim, verifico 

que a pretensão da parte tem por objeto a existência o cumprimento e/ou a 

modificação de ato jurídico, razão pela qual, o valor atribuído à causa deve 

observar o disposto no inciso II, artigo, 292 do CPC. 7. Dessa forma, 

determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, adeque o valor da causa, bem como, comprove documentalmente 

sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 8. Intime-se. 9. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002126-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENERVAL FERRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002126-22.2020.8.11.0002; AUTOR(A): DENERVAL FERRAZ DE 

OLIVEIRA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional de contrato com 

pedido de depósito judicial das parcelas vencidas/vincendas, manutenção 

da requerente na posse do bem objeto do litígio e exclusão/abstenção do 

nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, proposta por 

DENERVAL FERRAZ DE OLIVEIRA em desfavor de BV FINANCEIRA S/A. 2. 

Aduz que, para a obtenção do veículo descrito nos autos, pactuou com o 

requerido um contrato para financiamento do bem. Todavia, alega que a 

instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, repassando 

ao consumidor despesas da própria operação bancária, tais como 

cobrança de tarifa administrativa, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, 

assim, a presente demanda com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam declaradas nulas as 

cláusulas abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. 

É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora (contrato de financiamento e 

cálculo extrajudicial) não são suficientes para sua demonstração. 7. 

Explico. A parte autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no 

devido tempo e lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do 

valor referente à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição 

financeira, de modo a demonstrar a inexistência de mora na relação 

contratual. Também não conseguiu demonstrar que a contestação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não 

tem força para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz 

necessário que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências 

basilares do STF e STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista 

que as teses apresentadas são passíveis de discussão. 16. Por tais 

motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, para que possa 

conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, 
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razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 17. CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada do comprovante de citação nos autos, advertindo-o 

de que se não houver contestação no prazo assinalado, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor, conforme preconiza o art. 344 do Código de Civil. 18. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 19. Deixo de designar audiência de conciliação para este 

momento processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa 

deste juízo, concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência 

de conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 20. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 21. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 22. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 23. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

 

P O R T A R I A Nº 01/2020 

 

Francisco Rogério Barros – MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais. 

 

CONSIDERANDO os termos da Recomendação n. 37 de 15 de 

agosto de 2011, do Conselho Nacional de Justiça; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de mutirão para análise, 

separação e eliminação dos processos no arquivo oriundos dos Juizados Especiais e da 1ª Vara da 

Fazenda Pública de Rondonópolis-MT; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação da Portaria nº 

002/2019-DF, bem como o disposto nos capítulos II e III da Portaria nº382/2014-TJMT no que pertine a 

realização de serviço extraordinário. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Designar Mutirão com o objetivo de nortear e diminuir o tempo 

de permanência de processos nos arquivos, conforme tabela de temporalidade do Conselho Nacional de 

Justiça - CNJ, e assim, aumentar espaço físico para futuros arquivamentos, bem como garantir a guarda 

segura, e a rápida localização dos processos; 

 

Art. 2º - O Mutirão será presidido pelo Dr. Francisco Rogério 

de Barros, Juiz Diretor da Comarca de Rondonópolis, coordenado pela servidora Humaita Gomes Pereira 

Nogueira, Gestora Administrativa, com o auxílio dos membros da Comissão Permanente de Avaliação de 

Documentos e demais servidores convocados, tendo iniciado no dia 01 de novembro de 2019 e 

encerramento previsto no dia 30 de novembro de 2020, cuja comprovação da jornada de trabalho deverá 

ser efetivamente comprovada, por meio do registro da entrada e saída de cada período trabalhado no 

relógio biométrico, para posterior averbação no banco de horas. 

 

Artigo 3° - Convocar os seguintes servidores, que analisarão os 

processos para eliminação, conforme tabela de temporalidade do CNJ: 
Servidor (a) Matrícula 

ADEUZAIR FRANCISCA DOS ANJOS SOUZA 7129 

ELEIDA ACÁCIA MAMEDE DE LUCENA 6673 

HUMAITA GOMES PEREIRA NOGUEIRA 3374 

MARTA JUÇÃNIA PEREIRA DE VASCONCELOS 5322 

MILTON PEREIRA 6674 

 

Artigo 4°  -  Os trabalhos serão realizados conforme Portaria n°. 

087/2017-ADM. 

Artigo 5° - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicação. 

 

P.R. Cumpra-se, remetendo cópia ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. 

 

 Rondonópolis-MT, 15 de janeiro de 2020. 

 

  Francisco Rogério Barros 

 Juiz de Direito Diretor do Foro   
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     ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

 

P O R T A R I A Nº 05/2020 

 

Francisco Rogério Barros – MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais. 

 

CONSIDERANDO os termos dos Provimentos nº 12 e 15/2017-CGJ, 

que dispõem sobre o funcionamento e implantação da Central de Arrecadação e Arquivamento nas 

Comarcas do Estado de Mato Grosso; 

 

CONSIDERANDO os termos do Provimento nº 20/2019-CGJ, que 

dispõe sobre o funcionamento da Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA nas comarcas do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de redução na taxa de 

congestionamento e a baixa de estoque processual, aliado ao fato de que os processos prontos para 

arquivamento demandam análise minuciosa e certificação, se for o caso, quanto às custas finais; 

 

CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 001/2020 oriundo da Central 

de Arquivamento e Arrecadação desta Comarca, noticiando a grande demanda de trabalho frente ao 

reduzido quadro de pessoal no setor; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Designar Mutirão na Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca, com o objetivo de atender a redução na taxa de congestionamento e a baixa de estoque, 

bem como análise minuciosa e certificação, em sendo necessário, quanto às custas finais dos processos 

físicos e no Sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe; 

 

Art. 2º - O Mutirão será presidido pelo Dr. Francisco Rogério 

de Barros, Juiz Diretor da Comarca de Rondonópolis, coordenado pela servidora Sônia Aparecida dos 

Santos Barreto, Gestora Administrativa, matrícula 7758 e demais servidores convocados, tendo iniciado 

no dia 27 de janeiro de 2020 e encerramento previsto no dia 27 de julho de 2020, cuja comprovação da 

jornada de trabalho deverá ser efetivamente comprovada, por meio do registro da entrada e saída de cada 

período trabalhado no relógio biométrico, para posterior averbação no banco de horas. 

 

Artigo 3° - Convocar os seguintes servidores, que analisarão os 

processos para atender as determinações anteriormente mencionadas: 
Servidor (a) Matrícula 

EDUARDO ROCHA PASSOS 5674 

JOSUMRA GENY MAMEDE BECK 7758 

SÔNIA APARECIDA DOS SANTOS BARRETO 2838 

 

Artigo 4° - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicação. 

 

P.R. Cumpra-se, remetendo cópia ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. 

 

 Rondonópolis-MT, 27 de janeiro de 2020. 

 

  Francisco Rogério Barros 

 Juiz de Direito Diretor do Foro        
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