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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 17, DE 24 DE JANEIRO DE 20 20

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o Pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

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

Ofício nº 001-2020, datado de 07.01.2020, resolve;

Artigo 1º - Revogar, a partir de 05 de fevereiro de 2020, o art.2º da 

Portaria nº 22-2018, datada de 08.02.2018, que lotou o servidor José 

Carlos de Freitas, matrícula 7462, cadastrad o no CPF 458.225.571-04, na 

2ª Vara Cível

Artigo 2º - Lotar, a partir de 05 de fevereiro de 2020, o servidor José 

Carlos de Freitas, matrícula 7462, cadastrado no CPF 458.225.571-04 , na 

4ª Vara Criminal.

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 19, DE 28 DE JANEIRO DE 20 20

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Eleida Acácia Mamede de Lucena , 

matrícula nº 6673, como Gestora administrativo 3, na Central de 

Administração, no período de 27 de janeiro a 15 de fevereiro de 2020, em 

razão do usufruto de férias da servidora Marta Juçãnia Pereira de 

Vasconcelos, matrícula nº 5322.

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

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 18, DE 27 DE JANEIRO DE 20 20

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

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

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

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o Pedido formulado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de 

Direito da 3ª Vara Crimina l, João Francisco Campos de Almeida, por 

intermédio do Ofício nº 06-2020-GAB.

Artigo 1º - Revogar, a partir de 03 de fevereiro de 20 20, o art.2º da 

Portaria nº 134-2010, datada de 08.06.2010, que lotou a servidora 

Amanda Aparecida Guidio Ferro, matrícula 5684, na 3ª Vara criminal.

Artigo 2º - Lotar, a partir de 03 de fevereiro de 2020, a servidora Amanda 

Aparecida Guidio Ferro, matrícula 5684, no 1º Juizado Especial Cível e 

Criminal

 Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003638-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SEVERINO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003638-76.2016 Ação: Reparação por Dano Moral e Material Autor: 

Antônio Severino da Costa. Réu: Banco do Brasil S.A. Vistos etc... 

ANTÔNIO SEVERINO DA COSTA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Devidamente citado, apresentara contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

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

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 11 

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1011059-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA NOGUEIRA DE SA CARDOSO COELHO OAB - RJ220769 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTIN (REQUERIDO)

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte Autora acerca da proposta de honorários periciais nos 

autos (ID 28541576 ), BEM COMO, intima-se a parte Autora/interessada 

para que, uma vez concordes com a proposta, proceder o depósito do 

valor dos honorários no prazo de (10) dez dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001265-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001265-33.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

Autor: Divino Miranda. Réu: Omini S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento. Vistos, etc. DIVINO MIRANDA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica” em desfavor de OMINI S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, 

pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça 

Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em 

seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, 

revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do 

NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o novo sistema 

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

gratuita compreende a teor do que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC 

abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as 

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código 

genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os 

honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do 

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração 

de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII 

- os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para 

propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes 

ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos 

devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, 

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício 

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação sistemática do 

disciplinado no art. 98, no § 3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do 

art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto constitucional a 

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral 

e gratuita é bem amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E 

não poderia ser diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o 

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

solidária, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos, sem 

discriminação (art. 3º, CF). Não assistir aqueles que não possuem 

recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o mesmo que lhes negar 

proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante uma violação, aos 

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, especificamente, ao 

direito à justiça gratuita, depreende-se da Constituição Federal que seus 

titulares são os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, conforme o 

caput do art. 5º, embora tal ilação reste superada há muito por uma 

interpretação favorável aos direito fundamentais. Além disso, pode-se 

igualmente afirmar que o requisito para o gozo da gratuidade da justiça é a 

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

satisfaz com a mera afirmação ou alegação sem prova.” (Novo CPC 

doutrina selecionada, v. 1: parte geral. Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). 

Assim, intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprove o estado de hipossuficiência, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 29 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004486-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL SUCCAO E SOLOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENCON LOGISTICA TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS LTDA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, Impulsiono 

os autos para Intimar o advogado da parte autora, para manifestar sobre a 

devolução da Carta juntada nos autos, no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003023-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSA SOARES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO DE SOUZA FREITAS (PERITO / INTÉRPRETE)

VALDEMAR SANTANA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

NELSON DE SOUZA NETO (TESTEMUNHA)

ANDERSON SOUZA MARTINELLI (TESTEMUNHA)

KIYOSHI ARIMOTO (TESTEMUNHA)

PEDRO PAULO FRANCISCO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

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

manifeste sobre o petitório e documentos de Id. 28120252 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003889-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO MANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006897-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE CASTRO MASTELARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre o petitório de ID 27403176.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010194-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DO PRADO COSTA (AUTOR(A))

LEVI PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000205-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOARA DAYANI DUARTE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

de direito nos autos face a Petição ID 27268005 e seus anexos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008787-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENACIR COSTANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA MINZON GOMES (REQUERIDO)

 

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

manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de Id. 28148056.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001318-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERGAMASCHI & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A (REU)

ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GILMAR MARTINS DIAS (TESTEMUNHA)

 

Intima-se as partes Requeridas /Apeladas ( ROSSATO TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA e AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S.A) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contrarrazões ao recurso 

interposto pela Autora - ID 26252597 e seus anexos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008804-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012952-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifestem sobre os Embargos de Declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002064-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (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 (ID 

22335662), a fim de possibilitar o fiel cumprimento da determinação ID 

26573643 (verificar Certidão ID 28576690) .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004002-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIRGILIO (REQUERENTE)

ALCEU VIRGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE NILSSON COELHO (REQUERIDO)

WELINGTON CROCETTA COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado dos requerentes para que, no prazo de 5 (cinco) 
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dias, manifeste sobre o petitório de ID 28392941.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DOURADO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001172-70.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Tania Dourado de Barros. Réus: 

Banco Bradesco S/A e Outro. Vistos, etc. TANIA DOURADO DE BARROS, 

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

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A, pessoas jurídicas de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, 

requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de 

Processo Civil de 2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça 

gratuita nos arts. 98 a 102, revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na 

forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, do CPC, que: "a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei". Sobre a temática o novo sistema processual ao regular o instituto do 

benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e 

cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do direito 

fundamental da justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do 

que disciplina o § 1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas 

judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na 

imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a 

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as 

despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para 

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei 

para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática 

de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade 

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque, faz se 

necessária uma interpretação sistemática do disciplinado no art. 98, no § 

3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo 

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a Ticiano Alves e 

Silva: “Como se vê, o direito à assistência jurídica integral e gratuita é bem 

amplo, abarcando os três direitos acima mencionados. E não poderia ser 

diferente, considerando que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva 

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

as desigualdades e promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, 

CF). Não assistir aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, 

desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada 

valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter 

tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O 

direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, 

especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da 

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste 

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

fundamentais. Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para 

o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de 

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou 

alegação sem prova.” (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 

Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). Assim, intime-se a parte autora, via 

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

comprove o estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003576-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO RAMOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

de 05 (cinco) dias acerca dos Embargos de Declaração ID 27074870, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003498-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESARINA D ANGELO NAPOLI (AUTOR(A))

MANLIO MARIO MARCO NAPOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EUSTAQUIO D ANGELO CARVALHO OAB - SP235122 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO AMORIM OAB - SP130307 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES DA SILVA DUTRA (REU)

MORRO VERMELHO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME (REU)

JOSE DUTRA FILHO (REU)

 

Intimação dos advogados dos requerentes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, providenciem e comprovem a publicação do edital em jornal local.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009387-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GOMES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1009387-40.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Juarez 

Gomes Rodrigues Ré: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... Juarez Gomes 

Rodrigfues, com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação 

em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, não contestou o 

pedido. Instado a se manifestar, o autor requereu o julgamento antecipado 

da lide, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Proposta a ação, a ré 

fora devidamente citada e não contestou o pedido, conforme se pode 

constatar pela certidão exarada no processo. Analisando os autos, tenho 

para mim que o feito necessita ser instruído. Como se sabe, a revelia não 

tem caráter absoluto, não podendo, por si mesma, tornar verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor. A propósito, a jurisprudência tem deixado 

assente que: "A presunção de que trata o art. 319 do CPC é relativa, não 

absoluta. Assim, mesmo na hipótese de revelia, pode o juiz determinar a 

realização de prova - art. 130 do CP - e decidir a causa segundo o seu 

livre convencimento" (STJ - Resp 57.283-5-SP, rel. Min. Assis Toledo - 

Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 72. Ed. p. 1.525) 

"A presunção decorrente da revelia não é absoluta, mas relativa, isso 

porque o Juiz apreciando as provas dos autos, poderá mitigar a aplicação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 6 de 306



do art. 319 do CPC, julgando a causa de acordo com seu livre 

convencimento" (Ob, cit. p. 1.525). "A revelia não dispensa o autor de 

fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito" (idem p . 1.526). 

Portanto, não se opera o julgamento antecipado da lide quando, inobstante 

configurada a revelia, os fatos devam ser melhor esclarecidos, 

reclamando, assim, a abertura da fase probatória. Como frisado 

anteriormente, mesmo diante da revelia da ré, vejo a necessidade do 

processo ser instruído, mormente a feitura da prova pericial. EMENTA: 

APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE 

CRÉDITO. CLONAGEM. REVELIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. 

PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

REJEIÇÃO. 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. Ao juiz, como destinatário da prova, compete decidir sobre a 

necessidade ou não de sua produção para a formação de sua convicção. 

(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.18.103200-4/001 – RELª DESA. 

CLÁUDIA MAIA, julgado em 28 de fevereiro der 2019). Para proceder a 

prova pericial, nomeio o Dr. Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, o 

qual deverá ser intimado. Faculto às partes a apresentação de quesitos e 

assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em R$ 900,00 

(novecentos reais), valor a ser recebido ao final do processo, uma vez 

que o autor é beneficiário da assistência judiciária. Autorizo a senhora 

Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte diasl. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos. Intimem-se, inclusive a empresa ré. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 20/novembro/2019.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004825-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FERREIRA LEITE OAB - MT14081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805673 Nr: 16570-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAKEMATIC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGO AUTO PEÇAS EIRELI - EPP, MARCOS 

APARECIDO DE GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA NAVARRO RODRIGUES - 

OAB:, ROBERTO PEREIRA GONCALVES - OAB:105.077/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista que a suspensão da CNH não se afigura adequada 

ou necessária à promoção do direito de crédito, implicando 

desproporcional restrição a direito fundamental do executado, hei por bem 

em indeferir a pretensão.Intimem-se.Cumpra.Roo-Mt, 28/janeiro/2020. Dr. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715262 Nr: 10527-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO REZENDE CHAVES

 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: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:OAB/67842

 Ante o exposto, indefiro a pretensão da parte exequente acostada às 

(fls.183).Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante 

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

após conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de janeiro de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776401 Nr: 4811-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SEBRAE SERVICO APOIO AS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAIBA COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO 

LTDA, ANTONIO JUSTINO DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES E 

SILVA

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

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R . GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - ARRESTO - SISTEMA BACENJUD E 

RENAJUD - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇAO DO 

EXECUTADO - NECESSIDADE. Em que pese o arresto on line, por meio dos 

sistemas Bancenjud e Renajud, ser permitido sem que tenha sido realizada 

a citação dos executados, não restou demonstrado que foram esgotados 

todos os meios para sua localização". (TJMG. AI n. 

1.0000.16.060182-9/001, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 15/12/0016, publicação da súmula em 19/12/2016)Deste 

modo, não há que se falar em arresto on line de valores, assim, 

indefiro.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020.Dr. Luiz 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722287 Nr: 3301-12.2013.811.0003

 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): AMANDA CRISTINA LOBO ATTIE - ME, 

AMANDA CRISTINA LOBO ATTIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 3301-12.2013

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Sicredi Sul MT

Executada: Amanda Cristina Lobo Attie

Vistos, etc...

Analisando a questão trazida à liça pelo exequente às (fls.88/verso), não 

vejo motivos plausíveis para seu acolhimento, tendo em vista que não 

restou demonstrado que foram esgotados todos os meios para a 

localização da executada.

Não há dúvidas que a exequente informou vários endereços, todavia, há 

informações nos autos de que a mesma não está em lugar incerto e não 

sabido e/ou se ocultado, pois, a correspondência de (fl.74), fora devolvida 

como ausente.

Sobre a devolução, manifestou-se o exequente, informando novo 

endereço (fl.76). Expedida carta, retornou com a informação que 

“mudou-se” (fl.77). Novo endereço (fl.83), sendo expedida nova carta de 

citação, devolvida com a informação de que “inexiste o nr” informado pelo 

exequente, assim, entendo que não foram esgotadas as possibilidades de 

localização da devedora.

 Dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil não respalda a alegação 

do exequente, pois, assim dispõe:

“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de 

justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.
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§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.”(Grifo 

nosso).

O arresto ‘on line’ medida cabível quando não se localiza o devedor, 

inexistindo pressuposto que não seja esse, ou seja, a frustração da 

citação, conclusão que se alcança de exegese do art. 830 do CPC:

“EMENTA: EXECUÇÃO. ARRESTO ON-LINE. REQUISITO. FRUSTRAÇÃO DA 

CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇAO. INDEFERIMENTO. O arresto executivo 

trata-se de medida de natureza cautelar expressamente prevista no CPC, 

que somente depende da frustração da citação na Ação executiva para 

que seja deferido. Inexistindo citação da parte executada pessoa jurídica, 

no endereço constante do contrato é de se manter a negativa da tutela 

recursal.(TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0000.18.125317-0/001 – REL.DES. AMAURI PINTO FERREIRA, julgado em 

17 de maio de 2019.

Porém:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO ON LINE - REQUISITOS - 

INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DILIGÊNCIAS NÃO 

ESGOTADAS - INDEFERIMENTO. Há possibilidade de arresto dos bens do 

devedor quando este não for localizado, a teor do art. 830 do CPC/15. O 

arresto eletrônico possui natureza análoga ao da penhora on line, disposta 

no art. 854 do CPC/15 e pode ocorrer na hipótese em que não houve a 

citação do devedor, devido à sua não localização. Sem a prova de que a 

parte exequente esgotou todos os meios para tentativa de citação dos 

executados, a medida de arresto se afigura precipitada e não deve ser 

deferida. (AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0317.14.002244-1/001 - 

REL

DES. MANOEL DOS REIS MORAIS, julgado em 18 de abril de 2017).

Com efeito, a realização dos atos expropriatórios antes da instauração do 

contraditório é medida excepcional, aplicada somente depois de esgotadas 

todas as tentativas de encontrar a parte executada para que esta tenha a 

possibilidade de efetuar o pagamento, com observância do devido 

processo legal.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - ARRESTO - SISTEMA BACENJUD E 

RENAJUD - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇAO DO 

EXECUTADO - NECESSIDADE. Em que pese o arresto on line, por meio dos 

sistemas Bancenjud e Renajud, ser permitido sem que tenha sido realizada 

a citação dos executados, não restou demonstrado que foram esgotados 

todos os meios para sua localização". (TJMG. AI n. 

1.0000.16.060182-9/001, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 15/12/0016, publicação da súmula em 19/12/2016)

Deste modo, não há que se falar em arresto on line de valores, assim, 

indefiro.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728016 Nr: 8852-70.2013.811.0003

 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: RODRIGO DE CASTRO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, RECREIO VEICULOS LTDA-RECREIO 

CAMPOS

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

OAB:5205/MT

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

OLIVEIRA - OAB:86844 , ROGÉRIO GOMES DE LAURO - OAB:79.383 RJ

 Dos Advogados das partes Requeridas para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 321/337, 

interposto pela parte Requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411325 Nr: 7366-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DATORRE - ME

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 7366-26.2008

Ação: Cumprimento de Sentença

 Autor: Banco Bradesco S/A

 Réu: Ademir Datorre-ME

 Vistos, etc...

 Atentando pela circunstância deste Juízo do convênio oferecido pelo 

Tribunal de Justiça, denominado ‘Renajud’, indefiro o pedido de (fl.158), 

tendo em vista que o veículo descrito pelo exequente possui restrição 

judicial, bem como, fora dado em garantia à Instituição Financeira em 

Alienação Fiduciária, não sendo possível a sua penhora, conforme se 

verifica pelo extrato de (fl.156).

 Dê-se vista dos autos à procuradora do exequente, para que no prazo de 

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

 Intimem-se.

 Cumpra.

 Roo-Mt, 28/janeiro/2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88939 Nr: 24399-78.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MACSON PINA FERREIRA, ELEIDA 

FERREIRA DE OLIVEIRA PINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257/MT

 Intimação do advogado dos autores, para no prazo de (5) cinco dias, 

informe se tem interesse no prosseguimento do feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002656-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO BENEDITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO OAB - MT18711/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS DA CRUZ (REU)

Outros Interessados:

CONFINANTE NILZA TEREZINHA FIEL PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE SILVIO DOS SANTOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CONFINANTE NILDO ANTONIO PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CONFINANTE GIZETI OLIVEIRA AHMAD (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS AUTOS N.º 1002656-62.2016.8.11.0003 ESPÉCIE: AÇÃO 

DE USUCAPIÃO PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO BENEDITO 

PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DA CRUZ CITANDOS: - GIZETI 
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OLIVEIRA AHMAD, casada com NAIL YOUSSEF AHMAD, portadora da 

Cédula de Identidade n. 016.943 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob número 

138.237.601-49, - SILVIO DOS SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, 

lavrador, título eleitoral n. 40041-25ª zona de Roo-MT, portador do CPF n. 

283.999.271-04, - NILDO ANTONIO PAVONI, brasileiro, comerciante, 

casado com NILZA TEREZINHA FIEL PAVONI, portador da cédula de 

identidade RG n. 13.312.823 SSI/SC e CPF n. 148.320.496-34 FINALIDADE: 

CITAÇÃO dos confinantes acima identificados, na forma da legislação 

vigente, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Trata-se da Ação de Usucapião do 

imóvel descrito na matricula n. 29.369 do CRI local, localizado no lote 22, 

quadra 08, com área de 360 m2 do loteamento denominado de Nossa 

Senhora Aparecida, onde o autor adquiriu o referido imóvel através de 

contrato particular de compromisso de compra e venda no ano de 1983. 

Despacho/Decisão: Vistos, etc. MARIA DA CONCEIÇÃO BENEDITO, com 

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

Usucapião” em desfavor de JOSÉ CARLOS DA CRUZ, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Acolho a emenda inicial de (fls.52/62). De outro 

norte, considerando os documentos de (fls.15/16 e fl.62), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Cite-se por carta 

(art.246, I, CPC), com prazo de (15) quinze dias, a pessoa em cujo nome 

estiver transcrito o imóvel, bem como os confinantes nos endereços 

declinados, e por edital, com prazo de (30) trinta dias, os interessados, 

ausentes incertos e desconhecidos (§2º, art.216-A da Lei nº 6.015/73). 

Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, 

o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e 

dos documentos que instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 e, §1º, 

art.218, art.219 e art.230, ambos do CPC). Cumprida a determinação 

supra, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público (art. 

178, I, CPC). Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 26 de setembro de 2016. 

Rondonópolis - MT, 20 de julho de 2017. Antonieta Mazetto Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003498-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESARINA D ANGELO NAPOLI (AUTOR(A))

MANLIO MARIO MARCO NAPOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EUSTAQUIO D ANGELO CARVALHO OAB - SP235122 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO AMORIM OAB - SP130307 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES DA SILVA DUTRA (REU)

MORRO VERMELHO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME (REU)

JOSE DUTRA FILHO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1003498-42.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 88.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de 

Matrícula]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MANLIO MARIO MARCO NAPOLI Endereço: RUA COMENDADOR ELIAS 

ZARZUR, 760, - DE 0397/398 A 965/0966, SANTO AMARO, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04736-001 Nome: CESARINA D ANGELO NAPOLI Endereço: RUA 

COMENDADOR ELIAS ZARZUR, 760, - DE 0397/398 A 965/0966, SANTO 

AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04736-001 POLO PASSIVO: Nome: JOSE 

DUTRA FILHO Endereço: RUA FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 1082, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-100 Nome: MARIA INES DA 

SILVA DUTRA Endereço: RUA FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 1082, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-100 Nome: MORRO 

VERMELHO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME Endereço: AC PARQUE 

DAS EMAS, S/N, AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO 100 QUADRA 

119 LOTE 02, SETOR COSTA NERY, MINEIROS - GO - CEP: 75830-971 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Anulatória de Regsitro Público 

cumulada com pedido perdas e danos porposta por Mançio Mario Marco 

Napoli e Cesarina D'angelo Napoli em face José Dutra Filho, Maria Inês da 

Silva Dutra e Morro Vermelho Máquinas Agrícolas Ltda, na qual os 

requerentes afirmam que são legitímos proprietários de uma parte ideal do 

imóvel rural matriculado sob n. 3.245 do Serviço Registro de Imóveis da 

Comarca de Àgua Boa - MT, denominada Santana, e ano de 2015, 

desejaram alienar o imóvel, mas, ao extrair uma certidão de matrícula, 

constataram que o bem havia sido alienado aos corréus José Dutra e sua 

esposa Maria Inês que após um mês estes teriam revendido para a 

empresa Morro Vermelho Máquinas Agrícola Ltda, apesar de nunca 

celebrarem contrato de compra e venda do referido imóvel. DECISÃO: 

Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de (id.23692817), 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.Rondonópolis, 07 de janeiro de 2020. Dr. 

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

JUNIOR, digitei. RONDONÓPOLIS, 29 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000472-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CERLANIA MARIA MARTINS RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURY CARVALHO MONMA OAB - GO45739 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA DIVINA MARTINS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Conteudo Removidofdfd

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003889-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO APARECIDO MANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003889-26/2018 Ação: Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c 

Pensão Vitalícia Autor: Fabiano Aparecido Manço. Ré: Concessionária 

Rota do Oeste S/A. Vistos, etc. FABIANO APARECIDO MANÇO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

Juízo com “Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Pensão 

Vitalícia”, em desfavor de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A, 

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

de urgência, vindo os autos conclusos. Aduz a parte autora que em 

23.08.2017 por volta das 19:00 horas envolvera-se em acidente de 

trânsito em virtude de existir objeto na pista; que, acosta aos autos boletim 

de ocorrência e imagens de vídeo. Por fim, requer em sede de tutela 

provisória de urgência que seja determinada à ré que pague à autora a 

importância mensal de R$1.802,00 (um mil, oitocentos e dois reais) valor 

correspondente ao salário do autor à época dos fatos, conforme item ‘c’ 

de (fl.37 – correspondência ID 13398393, fl.33). D E C I D O: Considerando 

os documentos de (fls.62/79 – correspondência ID 13398220 e ID 

13398224), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela 

provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel 

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, 

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

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

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO. Requisitos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência não evidenciados no 

caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 

70073949240 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de 

Julgamento: 18/10/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 20/10/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

RECURSAL. INDEFERIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA. 

INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência 

consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou 

no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, 

a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3º do CPC/2015). 2. A fixação de 

pensão mensal para vítima de acidente de trânsito depende da aferição do 

dano, do resultado, do nexo de causalidade entre ambos, e da culpa 

daquele a quem se imputa a responsabilidade pelo evento danoso. Tais 

dados devem ser obtidos durante a instrução processual, com exercício 

do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e 

d e s p r o v i d o . ”  ( T J - D F  0 7 0 0 7 5 3 5 1 2 0 1 7 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0700753-51.2017.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 18/05/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

PJe : 22/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC/15. AUSÊNCIA DE 

REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela provisória 

de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade do direito 

reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300, 

CPC/15. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a tutela de 

urgência que busca o pagamento de alimentos provisórios em decorrência 

de acidente de trânsito.” (TJ-MG - AI: 10000160482253001 MG, Relator: 

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2017) Assim, conforme se 

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

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

fato que se propõe (art.300, CPC). Por fim, considerando que não 

vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela 

jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código 

de Processo Civil, ausente assim os chamados periculum in mora e fumus 

boni iuris, ambos indispensáveis ao deferimento da medida. Ressalte-se, 

ainda, que a tal medida é irreversível, sendo vedado o deferimento de tal 

tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300, parágrafo terceiro, 

do Código de Processo Civil. Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de 

tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. De outro 

norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘b’ 

de (fl.37 – correspondência ID 13398393, fl.33), 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 Novo 

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

no dia 19 de setembro de 2018, às 09h30min, no CEJUSC. Cite-se, 

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

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

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

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

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

Roo-MT, 10 de junho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010194-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DO PRADO COSTA (AUTOR(A))

LEVI PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010194/2017 Ação: Adjudicação Compulsória Autores: Levi Pereira 

Costa e Outra. Réu: Espólio de Ildon Maximiliano Peres. Vistos, etc. LEVI 

PEREIRA COSTA e MARIA HELENA DO PRADO, com qualificação nos 

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

Compulsória” em desfavor de ESPÓLIO DE ILDON MAXIMILIANO PERES, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

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

de (fls.72/73 – correspondência ID 11241202), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 26 de setembro de 2018, 

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

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

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

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

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 20 de junho de 2018. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004623-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PATRIOTA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feito Cível nº 1004623-45.2016 

Ação: Embargos à Execução Embargante: Vanderlei Jose Cioni. 

Embargado: Gustavo Patriota. Vistos, etc.... VANDERLEI JOSE CIONI, 

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

ingressou neste juízo com a presente ação “Embargos à Execução" em 

desfavor de GUSTAVO PATRIOTA, pessoa física, com qualificação nos 

autos. Devidamente intimada, impugnou os embargos, sem arguir 

preliminares. Foi determinada a especificação das provas (fls.146/148), e 

após as manifestações das partes, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Inexistem preliminares a serem decididas. Quando da manifestação 

para especificação de provas, a parte embargada manifestou-se pelo 

julgamento antecipado da lide (fls.150/151). A parte embargante 

manifestou seu interesse quanto à oitiva de testemunhas. Defiro o pedido. 

Assim, dou por saneado o feito. Para o desate da questão, e a fim de se 

evitar qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa, 

designo o dia 15 de março der 2018, às 15:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, do Código de 

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

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

mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 05/outubro/2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000723-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000723-49.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): EWERTON PAZ LANDIM DE CASTRO REU: COMETA SINOP 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE RONDONÓPOLIS, 29 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001110-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001110-30.2020 Ação: Execução Exequente: Auxiliadora Silva Bispo. 

Executado: Francisco José de Oliveira. Vistos, etc. Da análise detida dos 

autos, verifica-se que o presente feito fora endereçado ao Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Assim, verifica-se a incompetência deste 

Juízo para processar o presente feito, pelo que determino a remessa 

destes autos a um dos Juizados Especiais desta Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de janeiro de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000472-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CERLANIA MARIA MARTINS RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURY CARVALHO MONMA OAB - GO45739 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA DIVINA MARTINS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.°1000472-94.2020 Ação: Justificação de Óbito Autora: Cerlância Maria 

Martins Resende. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que 

o feito se trata de ação de “Justificação de Óbito”, matéria está de 

jurisdição voluntária. Eis a jurisprudência: “APELAÇÃO. REGISTROS 

PÚBLICOS. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DOMICÍLIO DO INTERESSADO. 

INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 109, § 5º, DA LEI Nº 6.015/1973. 

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.- É 

possível o pedido de assento de óbito após o sepultamento, na forma dos 

artigos 77 e 78 da Lei 6.015/73, sendo necessária autorização judicial,na 

forma do artigo 109 da mencionada lei. A jurisprudência pacificou o 

entendimento e vem aplicando, analogicamente, o disposto no artigo 109 

•˜5º da Lei de Registros Publicos, o qual dispõe que, nas hipóteses de 

restauração, suprimento ou retificação de assento, a pretensão pode ser 

deduzida em foro diverso da lavratura do assento, admitindo o ajuizamento 

da ação de suprimento de óbito no foro do domicílio da pessoa 

interessada. 2.- Recurso conhecido e não provido ACÓRDÃO: Vistos, 
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relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação unanime, pelo 

conhecimento e improvimento do presente Recurso, tudo em conformidade 

com os termos do voto do e. Desembargador Relator. Fortaleza, 10 de 

setembro de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do 

Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator 

Procurador de Justiça” (TJ-CE - APL: 00596369520168060064 CE 

0059636-95.2016.8.06.0064, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de 

Julgamento: 10/09/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 

10/09/2019) (grifo nosso) In casu, considerando que o nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho 

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

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas de Família e Sucessões têm competência para 

processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e 

sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária (destaquei). 

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente 

feito, pelo que determino a remessa destes autos a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões da presente Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de janeiro de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001101-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUI GONCALVES CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001101-68.2020 Ação: Habilitação de Crédito Autor: Roni Roberto Klaus. 

Réu: Alexandre Augustin. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, 

verifica-se que o presente feito, a requerimento da parte autora, fora 

distribuído por dependência ao de nº 14639-12.2015.811.003 (Código 

800652), em trâmite na Quarta Vara Cível desta Comarca. Assim, 

verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente feito, 

pelo que determino a remessa destes autos à Quarta Vara Cível da 

presente Comarca, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 27 de janeiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006690-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES OAB - MT2420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1006690-75.2019 Ação: Incidental de Desconstituição e Baixa de 

Gravame por Força de Adjudicação Judicial Autor: Sergio Donizeti Nunes. 

Vistos, etc. SERGIO DONIZETI NUNES, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação Incidental de Desconstituição 

e Baixa de Gravame por Força de Adjudicação Judicial”, sobreveio o 

pedido de baixa de gravame, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Da 

análise detida dos autos, verifica-se que o presente feito, inicialmente, 

fora distribuído para a Terceira Vara Cível desta Comarca; que, a douta 

magistrada o remetera a esta Vara Cível, conforme decisão de (ID 

21340499), ante ao pedido de baixa de gravame na matrícula de n°34.615, 

proveniente dos autos de n°2.186/95, o qual tramitou neste Juízo. Pois 

bem. No caso em análise, verifica-se que a carta de adjudicação do imóvel 

matriculado sob o n°34.615 fora expedida pelo Juízo da Terceira Vara 

Cível, assim sendo, o requerimento de baixa do gravame deve ser 

formulado junto ao Juízo onde ocorreu a adjudicação do imóvel. Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. A 

ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. BAIXA DA PENHORA. A 

arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que 

passa ao arrematante livre e desembaraçado de tributo ou 

responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária. Não 

se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do executado sem que da 

execução seja cientificado, por qualquer modo idôneo e com pelo menos 

10 (dez) dias de antecedência, o senhorio direto, o credor com garantia 

real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer 

modo parte na execução (art. 698 do CPC). O requerimento de baixa do 

gravame deve ser formulado junto ao Juízo da execução onde ocorreu a 

arrematação, único capaz de verificar o devido cumprimento das 

exigências legais, sendo a baixa da penhora consequência lógica da 

arrematação. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 

00088439020168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 34 VARA CIVEL, 

Relator: EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 06/04/2016, 

DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2016) Assim, 

verifica-se a incompetência deste Juízo para processar o presente feito, 

pelo que determino a remessa destes autos à Terceira Vara Cível desta 

Comarca, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014487-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SATURNINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1014487-05.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Sirlei Saturino Taroco Ré: Energisa S/A Vistos, etc... SIRLEI 

SATURINO TAROCO, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação (fl.46 – Id 

26175724), 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 
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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 SIRLEI SATURINO TAROCO, desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. Custas pela autora. 

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

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007179-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMER COELHO DE FREITAS OAB - GO33001-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007179-15/2019 Ação: Cobrança de Seguro c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais Autor: Ismael Muhamad Abdel Jalil. Réu: Mapfre 

Seguros Gerais S/A. Vistos, etc. ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL, com 

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

presente ação em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. As 

partes compuseram o acordo de vontades de (fls.161/162 – 

correspondência ID 25506378), comprovante de cumprimento do acordo 

(fls.171/172 – correspondência ID 26497450 a ID 26497452), 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 

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL, em desfavor de MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, 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. Defiro o pleito constante do item ‘6’ de (fl.162 – 

correspondência ID 25506378, fl.02), nos termos do artigo 90, §3º, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 29 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004147-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMEIRE DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

NEY ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE LOURIVAL JUSTINIANO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - 171.692.591-68 

(REPRESENTANTE)

MARCELO ANTONIO DA SILVA OAB - MT21332/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA LÚCIA MIRANDA LIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

GILDEMAR LIRA NAZARIO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da certidão id 28549801.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001258-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA NEVES LELLIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001258-41.2020.8.11.0003. 

AUTOR: LORENA NEVES LELLIS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008900-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEISSA ERIKA DE SOUZA PIO CASTRO (REQUERENTE)

ADRIANO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT0019897A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008900-70.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADRIANO DE CASTRO, LEISSA ERIKA DE SOUZA PIO 

CASTRO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos etc. No termos do art. 

329, I, do CPC, DEFIRO a emenda à inicial postulada no ID. 11520267. 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor ingressou com a presente 

demanda em face de três réus, quais sejam, a pessoa jurídica YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA e seus sócios-proprietários CARLOS ROBERTO 

COSTA e CARLOS NATANIEL WANZLER. CARLOS ROBERTO COSTA (ID. 

12702179) e YMPACTUS COMERCIAL LTDA (ID. 12702442) foram 

devidamente citados e deixaram de se manifestar. CARLOS NATANIEL 

WANZLER (ID. 17075292) sequer foi citado tendo em vista “ter se 

mudado”. INDEFIRO o pleito retro, tendo em vista a pessoalidade do ato 

citatório, bem como a impossibilidade de citação por Oficial de Justiça ante 

a informação de que CARLOS NATANIEL WANZLER mudou-se. No mais, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze), manifestar-se quanto ao 

interesse no prosseguimento da demanda em relação ao requerido ainda 

não citado. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002094-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA PAIXAO SATERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002094-48.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE CARLOS DA PAIXAO SATERO REU: COMPANHIA 

EXCELSIOR DE SEGUROS Vistos etc. 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001310-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001310-37.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ SOARES DA SILVA REQUERIDO: BANCO CETELEM 

S.A. Vistos etc. DEFIRO a AJG pugnada na exordial, bem como a 

prioridade de tramitação, o que faço com fulcro no art. 71, da Lei 

10.741/2003 e art. 1048, I, do CPC. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001315-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

11010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001315-59.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ SOARES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

VOTORANTIM S.A. Vistos etc. DEFIRO a AJG pugnada na exordial, bem 

como a prioridade de tramitação, o que faço com fulcro no art. 71, da Lei 

10.741/2003 e art. 1048, I, do CPC. Dispõe o art. 334 do CPC, que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011252-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONNY CALDER MONTAGEM E MANUTENCAO DE MAQUINAS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011252-30.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CONNY CALDER MONTAGEM E MANUTENCAO DE 

MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - ME Vistos etc. Tendo em vista o decurso 

do prazo requerido no ID. 25063390, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006153-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GODAS (AUTOR(A))

INALDINA DE OLIVEIRA GODAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT25609/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA (REU)

Outros Interessados:

JOSIVALDO AMARILA DE SOUZA (CONFINANTES)

VANESSA CRISTINA LORO (CONFINANTES)

ARLETE MIRANDA DE SOUZA (CONFINANTES)

LAURO MELO (CONFINANTES)

PEDRO FRANCISCO DE AZEVEDO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006153-79.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MANOEL GODAS, INALDINA DE OLIVEIRA GODAS REU: 

IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA Vistos, etc. Em que 

pese as alegações autorais, tenho por imprescindível a citação dos 

confinantes ainda não citados. (...) Em regra, seja qual for o procedimento 

a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é 

de extrema relevância a citação do titular do registro, assim como dos 

confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo. (...) (STJ. 4ª Turma. 

REsp 1275559/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/06/2016). É 

que, além de os confinantes poderem trazer eventuais informações 

imperiais aos deslinde da ação, podem também, a depender do caso, ter 

de defender os limites de sua propriedade. Cite-se, aliás, previsão legal de 

citação no art. 246, § 3º do CPC/2015[1]. É a doutrina de Fábio Caldas[2]: 

“Os confinantes atuam diretamente na avaliação das confrontações 

traçadas pelo requerente garantindo a integridade de suas respectivas 

propriedades. E de forma indireta atuam como testemunha do 

prescribente, delimitando o espaço geográfico em que o mesmo assenta 

sua posse ad usucapionem.” E, por derradeiro, em que pese a ausência 

de citação dos confinantes não implicar nulidade absoluta, acarreta 

nulidade relativa, o que, por óbvio, não há de se permitir. Veja-se: Apesar 

de amplamente recomendável, a falta de citação dos confinantes não 

acarretará, por si, ou seja, obrigatoriamente, a nulidade da sentença que 

declara a usucapião. Não há que se falar em nulidade absoluta, no caso. 

Como já dito, o principal intento da citação dos confinantes do imóvel 

usucapiendo é o de delimitar a área usucapienda, evitando, assim, 

eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos. Assim, apesar da 

relevância da participação dos confinantes (e respectivos cônjuges) na 

ação de usucapião, o que se conclui é que a ausência de citação dos 

referidos confinantes gera apenas nulidade relativa, de forma que 

somente invalidará a sentença caso fique demonstrado efetivo prejuízo ao 

confinante não citado. (STJ. 4ª Turma. REsp 1.432.579-MG, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 24/10/2017). (Grifamos) Nas palavras de 

Nelson Luiz Pinto[3]: “Caso qualquer dos confrontantes deixe de ser citado 

pessoalmente, a sentença que ferir interesses seus, que seriam 
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defendidos na ação de usucapião, é, a nosso ver, inexistente, por falta de 

um pressuposto processual de existência do processo, como também o 

seria caso não fosse publicado o edital previsto no art. 942, II, do CPC. 

Porém, se, apesar da falta de citação de um dos confrontantes, a 

sentença a ele não disser respeito, ou seja, a área usucapienda em nada 

afete sua área de domínio, posse ou qualquer outro interesse, não será 

caso de inexistência ou nulidade ou ineficácia da sentença, pois este não 

tem, neste caso, no processo, interesse de réu, de parte, fato que só se 

pode constatar ao final da ação. Daí a necessidade, por precaução, da 

citação de todos. Trata-se, pois, de necessariedade secundum eventum 

litis.” Portando, INDEFIRO o petitório retro. Intime-se o autor para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito. Tendo em vista a 

Certidão de Triagem ID. 24911412 – Pág. 1, cientifique-se novamente a 

União para que manifeste eventual interesse na causa. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] § 3º Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão 

citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma 

de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. [2] 

ARAÚJO, Fábio Caldas de. Usucapião. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 454. 

(Grifamos). [3] PINTO, Nelson Luiz. Ação de usucapião. São Paulo: RT, 

1991, p. 82-83. (Grifamos).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016054-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016054-71.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): WALMIR LUIZ DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. Tendo em vista a documentação acostado, DEFIRO a AJG pugnada na 

exordial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 12 de MAIO de 2019, às 09h30min, 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353693 Nr: 8704-40.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO MAGALHAES, VERA LUCIA 

DALLACQUA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA METRON LTDA

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

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do petitório de fls.256/257, no prazo legal, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 408720 Nr: 4431-13.2008.811.0003

 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): ELEDIR MIRANDA DE AMORIM, ELOIZA 

CRISTINA MENDONÇA DE AMORIM

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/1418, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 7.206 - B

 Autos n.º 408720 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

 DUILIO PIATO JUNIOR deduziu a presente ação de cumprimento de 

sentença em face de ELEDIR MIRANDA DE AMORIM e ELOIZA CRISTINA 

MENDONÇA DE AMORIM, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na vestibular.

No curso do processo, a parte autora requereu a extinção do presente 

feito, em razão do pagamento (fl. 263).

Ante ao exposto, conforme petitório retro, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 924, inciso III, do C.P.C. , fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 925 do mesmo estatuto legal.

No mais, libere-se as constrições efetivadas na espécie, mediante as 

cautelas de estilo.

 Após, transitando em julgado a presente decisão e pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 420038 Nr: 2287-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZENE FATIMA DUARTE ZORRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

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

- OAB:12093-B/MT

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

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/ RJ 86235, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Autos n.º 420038 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Arquive-se o presente processo, mediante observância do preconizado 

na CNGC/MT.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 417747 Nr: 196-66.2009.811.0003

 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: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA, ODAIR JOSE DA SILVA, LIDIANE ALVES LINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:/MT 3.764, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os Embargos Monitórios, e por consequência, converto em título executivo 

judicial o valor do débito pleiteado de R$ 23.042,64, sobre o qual incidirá 

correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da 

obrigação e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação ou comparecimento espontâneo aos autos.CONDENO a parte 
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ré/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de 

Processo Civil.Prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo 

(§ 8º. do art. 702, do NCPC).Tendo em vista que a sentença foi proferida 

de forma ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 

15 (quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi dos arts. 523, caput, e 798, I, alíneas “a” e “b”, todos 

do Novo Código de Processo Civil.P. I. C.Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 452503 Nr: 7682-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAMI MARIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE LIMA

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

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 452503 – Execução

Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 89.

Para tanto, determino sejam os autos remetidos ao arquivo provisório, por 

prazo indeterminado, sem baixa na distribuição, mas excluindo-os do 

relatório estatístico.

Para o desarquivamento do processo, deverá a parte quitar as custas 

pertinentes, ficando, desde já, autorizada a Sra. Gestora Judicial a fazer 

vistas imediata dos autos ao peticionário.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65734 Nr: 798-43.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDES FREITAS, ELIO JOSE DE 

FREITAS FILHO, ESPOLIO DE ELIO JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 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 

legal, retirar o ofício de baixa de penhora, para as providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714443 Nr: 9648-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA BATISTA

 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:

 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 70/72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94997 Nr: 6798-25.1999.811.0003

 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): RAFAEL BERNARDES FREITAS, ESPOLIO DE 

ELIO JOSE DE FREITAS, INA BERNARDES FREITAS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 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 

legal, retirar o ofício de baixa de penhora, para as providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21403 Nr: 251-08.1995.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS DANIELE LTDA, LUIZ 

CARLOS MARTINS, MARIA DE LOURDES FARIAS MARTINS

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

OAB:22.165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

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

OAB:5180/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do ofício de fl.306, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 709880 Nr: 4822-26.2012.811.0003

 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: DIRCE OLBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Ante a sucumbência da autora, 

condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG (fl. 58).Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 28 

de janeiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 773030 Nr: 3573-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVACIR GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA KATIUSSIA TELLES PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SANTOS RAIMUNDI 

CARLOS PEREIRA - OAB:18022/O, SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 773030 – Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por ALVACIR 
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GONÇALVES DE OLIVEIRA em face de CARLA KATIUSSIA TELLES 

PASSINATO, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 91/93, as partes 

noticiaram a autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação 

e extinção do feito, bem como, às fls. 91/93 informam os termos do acordo 

em comento.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 91/93, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo em vista que se trata de processo julgado (fls. 

49/51), determino o seu arquivamento, mediante as baixas e anotações de 

estilo.

No mais, libere-se as constrições efetivadas na espécie, mediante as 

cautelas de estilo.

 Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

P. I. C.

 Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 824692 Nr: 4504-04.2016.811.0003

 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): ANSELMO SIQUEIRA MAIA, LEILA DIAS DE 

SOUZA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA FERNANDA GARCIA 

PRUDENCIO ROCHA - OAB:23204/O, LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT

 Autos n.º 824692 – Execução

Vistos etc.

Cuida-se de Execução Por Título Executivo Extrajudicial movida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO- SICREDIS SUL em face de ANSELMO SIQUEIRA 

MAIA e Outro, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 104/108 as partes 

noticiaram autocomposição, requerendo sua homologação e extinção do 

feito.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

 Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 104/108 através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, inciso III do C.P.C.

Proceda-se à baixa da penhora constante na espécie.

No mais, oficiem-se como solicitado.

Custas processuais e honorárias advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Transitado em julgado a presente decisão e pagas as custas, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 766641 Nr: 705-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17942/MT

 Autos n.º 766641 – Monitória

Vistos etc.

 Conforme decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial n. 

1002367-27.2019.8.11.0003 de Falências e Recuperações Judiciais da 

Comarca de Rondonópolis//MT, observa-se que foi determinado à 

suspensão das ações e execuções em trâmite, contra as empresas do 

“EXPRESSO RUBI LTDA”, consoante in verbis:

“Portanto, determino a suspensão, pelo prazo de 180 dias úteis, das 

ações e execuções contra a recuperanda ou qualquer outro procedimento 

relacionado aos créditos abrangidos quirografários e aos créditos 

abrangidos com garantia real, inclusive pedidos de despejo e falência em 

andamento.”

Assim, SUSPENDO a tramitação do feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados a partir da publicação daquela r. decisão.

 Às providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411929 Nr: 8015-88.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEDREIRA AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA VOTUPORANGA 

ME, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ester da Silva Manso Gomes - 

OAB:15101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LISBOA DA SILVA - 

OAB:253783/SP

 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 766312 Nr: 544-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON CAMPOS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:OAB/DF 40.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 766312 – Execução

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008568-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENACIR COSTANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA MINZON GOMES (REQUERIDO)
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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 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca da certidão oficial justiç ID 21373064.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001272-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

CLARA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - 011.502.901-02 (REPRESENTANTE)

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001272-25.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: CLARA RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: NOVO 

MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, MOTOROLA INDUSTRIA LTDA 

Vistos etc. A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” (grifamos). Atento a tais ensinamentos, 

entendo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, 

considerando que os elementos de convicção apresentados pelo 

requerente, por ora, não sustentam o pleito antecipatório. Em que pese a 

narrativa fática apresentada, o conjunto probatório carece de robustez 

para subsidiá-la, mesmo em um juízo perfunctório. Pelo colacionado aos 

autos, não se pode nem mesmo presumir por qualquer conduta ilícita das 

requeridas, inviabilizando uma pretensão antecipatória nos moldes 

pleiteados. Assim, entendo necessário aguardar a angularização do feito, 

de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub 

judice, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser 

reexaminada em qualquer fase do processo. Corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes 

arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

PARCIALMENTE DEFERIDO – REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO 

PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – “PERICULUM IN MORA” 

INOCORRENTE –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Para a 

concessão da antecipação de tutela devem estar presentes a 

verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano 

irreparável”, e que “tais requisitos devem ser demonstrados por meio de 

prova inequívoca, (que) é aquela que não enfrenta qualquer discussão, 

(é) patente, manifesta. (STJ – 1ª Seção – AgRg na AR 3.032/PB – Rel. 

Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 24/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 388). 2. A 

falta de preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 273 do CPC 

impede o deferimento do pedido de antecipação da tutela.(AI 132542/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015). (destacamos) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - BAIXA PROVISÓRIA DA INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DO SERASA - IMPOSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não basta a simples discussão da 

dívida em juízo para ter direito de excluir o nome do devedor da Serasa. É 

necessário que os argumentos sejam sólidos e estejam acompanhados de 

elementos concretos que se harmonizem com as ilações. Na hipótese, 

verifica-se que a dívida está sendo objeto de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito, na qual a Agravada não a reconhece face ao 

descumprimento do contrato de compra e venda. Contudo, não trouxe aos 

autos elementos que corroborem sua alegação, o que justifica a 

manutenção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, máxime 

quando afirma que assinou autorização de financiamento junto ao Banco 

Recorrente. (TJMT - AI 28660/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2011, Publicado no 

DJE 09/08/2011). (sublinhamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR 

INAUDITA ALTERA PARTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 

DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos 

previstos no artigo 273 do CPC, mostra-se inviável o deferimento da 

antecipação de tutela, uma vez que o conjunto probatório até então 

produzido não autoriza extrair a verossimilhança da atribuição de 

responsabilidade. (AI 138984/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

09/02/2015). (negritamos). Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido em tela. 

DEFIRO a AJG postulada. Nos termos do art. 334, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 12 de MAIO de 2020, às 08h30min, a 

qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. 

Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. Conste no 

mandado que a ausência injustificada das partes será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a conciliação, a 

parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005569-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GUEDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005569-80.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SUELI GUEDES DA SILVA REU: COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS Vistos etc. Certificado o trânsito em julgado para as partes no 

ID. 27103553, procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente 

feito trata-se, agora, de cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

devedora para pagar o valor indicado no ID. 26757788, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em 

tal interregno importará na aplicação da multa e de honorários de 

advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 

expedição de mandado de penhora e avaliação. Efetuado o pagamento 

parcial da obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados 

incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2º, do art. 

523, do CPC. Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003798-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA DE JESUS OCAMPOS CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003798-67.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLELIA DE JESUS OCAMPOS CARDOSO REU: COMPACTA 

COMERCIAL LTDA Vistos etc. Inexistindo questões preliminares a ser 

apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos por entender desnecessário. Defiro a realização da 

prova oral postulada pelas partes e, para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17 de JUNHO de 2020, às 15h30min. 

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001347-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL MESSIAS DE JESUS SILVA (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:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001347-64.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): EMANUEL MESSIAS DE JESUS SILVA REU: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. A tutela de urgência foi 

inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). 

Conquanto conjecturo que não é o caso do deferimento do adiantamento 

pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados 

no presente momento processual pela parte requerente não denotam o 

probabilidade do direito, eis que as questões ventiladas na exordial não 

possuem amparo na jurisprudência predominante dos Tribunais 

Superiores. Com efeito, não vislumbro de plano a propalada abusividade 

na taxa de juros, de modo que a insurgência do autor contra referidos 

encargos não é satisfatória, em si mesma, para concessão da tutela de 

urgência. Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à 

colação os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM REQUERIMENTO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, PARA QUE 

SEJAM REDUZIDOS OS JUROS DO CONTRATO, BEM COMO PARA QUE 

SEJA AUTORIZADO O DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, PURGANDO-SE A MORA. JUÍZO A QUO INDEFERIU A 

TUTELA PLEITEADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A SUPRESSÃO OU 

REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATADAS TRATAM-SE DE QUESTÕES 

DE MÉRITO E CARECEM DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 59 

DESTA CORTE: "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da 

antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova 

dos autos." DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 

00298547320198190000, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE 

ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/10/2019, NONA CÂMARA CÍVEL). 

(Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA TAXA 

CONTRATADA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. TUTELA ANTECIPADA 

INDEFERIDA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. 

Estando a taxa pactuada pelas partes dentro dos limites previstos na 

média de mercado apurada pelo BACEN, a contratação deve ser 

preservada. DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mantida a avença no 

período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora da parte 

autora, nos termos do REsp. nº 1.061.530/RS. DA TUTELA ANTECIPADA. 

Inalteradas as cláusulas avençadas para o período da normalidade 

contratual, resta configurada a mora em caso de inadimplência, 

possibilitando, por parte da instituição financeira, a inscrição da devedora 

nos cadastros restritivos ao crédito e a apreensão o bem garantido 

fiduciariamente. DA SUCUMBÊNCIA. Mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70074285347 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data 

de Julgamento: 27/07/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2017). (Grifamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO AUTOMOTOR COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS ABUSIVA E JUROS 

CAPITALIZADOS. DECISÃO INDEFERINDO A TUTELA ANTECIPADA. O 

autor contratou financiamento de veículo com o banco réu. Mediante 

cédula de crédito bancário, com cláusula de alienação fiduciária em 

garantia. Alegação de cobrança de valores excessivos, sustentando a 

abusividade da taxa de juros e a incidência de juros capitalizados, mas, na 

hipótese, não se constata a presença dos requisitos para o deferimento 

da tutela antecipada. O STJ consolidou o entendimento segundo o qual a 

mera propositura de ação revisional de contrato não obsta a inclusão, 

tampouco enseja a retirada do nome do devedor dos cadastros restritivos. 

Configurada a mora, a inscrição do consumidor nos cadastros restritivos 

de crédito constitui exercício regular de direito do réu, não podendo o 

Poder Judiciário ser utilizado como instrumento de proteção para a 

inadimplência. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - AI: 

00171794920178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 15 VARA CIVEL, 

Relator: NILZA BITAR, Data de Julgamento: 16/08/2017, VIGÉSIMA 

QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 17/08/2017). 

(Grifamos). ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela lançado na inicial. DEFIRO a AJG 

postulada na inicial. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 12 de MAIO de 2020, às 09h, a qual será realizada 

na Central de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se 

as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência 

injustificada das partes será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a 

ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004921-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ROLIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT21267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004921-37.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: LINDOMAR ROLIM DA SILVA REQUERIDO: KIRTON 

SEGUROS S.A Vistos etc. De início, determino a substituição do polo 

passivo da demanda, a fim de constar KIRTON SEGUROS S.A em 

substituição de HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A). Inexistindo questões 

preliminares a ser apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e 

estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. Consigne-se 

a adoção, pelo NCPC, em seu art. 373, §1º[1], da Teoria da Distribuição 

Dinâmica do Ônus da Prova, ou seja, um permissivo legal a flexibilização e 

a adaptação da produção da prova ao caso concreto, quando a parte 

adversa tiver maior facilidade de produzir uma prova. Nota-se, in casu, 

com relativa tranquilidade, que a parte autora ocupa nítida posição de 

desvantagem frente ao poderio da requerida, gozando esta de melhores 

condições de suportar o ônus da prova. Portanto, a teor do supracitado 

artigo, inverto o ônus da prova. Incumbirá, assim, à requerida o ônus 

probatório. Noutro giro, a inversão do ônus da prova não significa 

inversão de seu custeio, mesmo porque eventual hipossuficiência a 

justificar a inversão do onus probandi diz respeito a conhecimento e 
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técnica. Ocorre que, em consonância com o entendimento albergado pelo 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pautado nos princípios 

da Celeridade e da Economia Processual, franqueia-se ao Magistrado a 

possibilidade de impor ao réu o custeio prévio de tal encargo, mesmo 

quando requerido por ambas as partes. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA – PROVA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA TAMBÉM PELA SEGURADORA 

- VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão nega seguimento 

monocrático a recurso interposto contra a decisão que, considerando a 

celeridade e a economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira 

justiça, sem entraves, impõe à seguradora ré o ônus de arcar com os 

honorários periciais razoável e proporcionalmente arbitrados pelo juízo de 

origem, quando além de esta também ter requerido a produção de tal 

prova, a parte adversa é beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 

01111143920158110000 111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2015). (Grifamos). Assim, 

tendo em vista que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, bem como, que inexistem outras questões instrumentais a 

serem apreciadas, dou o feito por saneado. Fixo como ponto 

controvertidos a existência e o percentual de invalidez advindos ao autor, 

bem como sua efetiva correlação com o acidente sofrido. Defiro a 

realização de perícia postulada pelas partes e, para tanto, nomeio o 

médico MARCUS JOSÉ PIERONI, com endereço profissional na Rua Acyr 

Rezende Souza e Silva, n. 2094 – Vila Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 

3426-6773 e e-mail: marcus_josep@hotmail.com, 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[2]). Em seguida, 

intime-se a requerida para depositar o valor dos honorários (art. 95, do 

CPC[3]), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, 

o que faço em consonância com o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Após, intimem-se as partes para indicar 

assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) 

dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II[4]). 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[5]. 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[6]). Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de realização da 

audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [2] 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. [3] Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do 

assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela 

parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for 

determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. [4] Art. 465. O 

juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato 

o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 

(quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: 

[...] II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. [5] Art. 473. O 

laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a 

análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do 

método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente 

aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV 

- resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público. § 1o No laudo, o perito deve 

apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões. § 2o É vedado ao 

perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 

§ 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes 

técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. [6] § 

1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo 

do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004541-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL GENTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004541-77.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: GESIEL GENTIL REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL Vistos etc. 

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA promovida por GESIEL GENTIL em 

desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa 

jurídica de direito privado, CARLOS NATANIEL WANZELER e JAMES 

MATTHEW MERRILL, 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. Requer, ao final, a 

prolação de sentença fixando o ‘quantum debeatur’ da presente liquidação 

em R$ 63.327,78 (sessenta e três mil trezentos e vinte e sete reais e 

setenta e oito centavos), de forma a permitir o cumprimento de sentença, 

bem como a condenação dos liquidados em custas e honorários 

advocatícios. Instruiu a exordial com documentos. Foram citados os 

liquidados YMPACTUS COMERCIAL LTDA (ID. 13450485) e CARLOS 

NATANIEL WANZELER (ID. 13361601), porém deixaram transcorrer in albis 

o prazo para oferecimento de resposta, tendo o liquidante pugnado pela 

decretação de sua revelia e o julgamento antecipado da lide com a fixação 

do ‘quantum debeatur’ no montante exposto na inicial (ID. 23098111). O 

liquidado JAMES MATTHEW MERRILL não fora citado (ID. 12678175), 

manifestando-se o liquidante pela desistência da ação em relação a ele. 

Vieram-me conclusos os autos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

DECIDO. I – DA DESISTÊNCIA De proêmio, no que concerne à desistência 

manifestada pelo liquidante em relação ao liquidado JAMES MATTHEW 

MERRILL, assevero que a faculdade de desistir é assegurada ao credor 

pelo art. 775, do Código de Processo Civil[1]. Em sendo assim, 

HOMOLOGO por sentença a desistência da ação e JULGO EXTINTO o 

processo em relação em relação ao liquidado JAMES MATTHEW MERRIL, 

nos termos do artigo 925 do Código de Processo Civil[2]. Proceda-se com 

a exclusão do referido liquidado do polo passivo da demanda. II – DO 

MÉRITO No mais, tenho que a matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo no art. 355, I e II, do CPC, posto que desnecessária a produção 

de provas. "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado 

da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª 

Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo). O cotejo dos autos 

revela que os liquidados YMPACTUS COMERCIAL LTDA (ID. 13450485) e 

CARLOS NATANIEL WANZELER (ID. 13361601) foram devidamente 

citados, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para oferecimento de 

resposta, incorrendo em revelia, de modo a ensejar presunção juris tantum 

de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, 

do CPC. Segundo leciona Humberto Theodoro Júnior a respeito da matéria: 
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"Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, a prova dos fatos em 

que se baseou o pedido de modo a permitir o julgamento antecipado da 

lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução e julgamento 

(art. 333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Forense, 41ª 

edição, p. 367). No particular, confira-se a jurisprudência: “Salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”, como esclarece a LJE 20. “Se o 

réu não contestar a ação, devem ser reputados verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as provas dos autos, 

poderá mitigar a aplicação do artigo 319 do Cod. de Proc., julgando a 

causa de acordo com o seu livre convencimento” (RF 293/244). “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da 

revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 100/183). Não obstante a revelia não ter o condão 

de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, pois não 

afasta do Magistrado o poder de conhecer das questões de direito, 

observo que, neste caso específico, as provas contidas nos autos não 

são capazes de derrubar a presunção que favorece o requerente quanto 

aos fatos por ela alegados. Como dito alhures, a parte autora ajuizou a 

presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “ [...] B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 

os divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da rede Telexfree, inclusive em razão de recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montantes 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). Os valores das contas ativadas que serão abatidos do montante 

a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) deverão ser 

atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 

AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os 

valores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a 

serem restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações 

recebidas pelos divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios 

recebidos por postagens de anúncios, deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do recebimento e sujeitos a juros legais a contar 

da citação.” Pois bem, observa-se que o autor exauriu a contento seu 

encargo probatório, visto que, por meio da documentação acostada, 

comprovou o vínculo com a requerida e o valor investido (ID. 8852299 – 

Pág. 1 e ss.), sendo consequentemente procedente o pleito. Observa-se, 

ainda, que, tendo quedado inerte, a parte liquidada deixou de comprovar a 

existência de quantias a serem abatidas dos valores a serem restituídos à 

parte liquidante, na forma do preconizado no item B5 da sentença. 

Processualmente, diga-se, realizou o liquidante o que lhe competia, ajuizou 

sua pretensão, instruindo-a e postulou a citação dos liquidados. Estes, 

advertidos das consequências da falta de defesa, assumiram o risco e 

nada arguiram em seu favor, referendando com isso, nos moldes da lei 

processual (CPC – art. 344), a veracidade dos fatos articulados. O silêncio 

dos liquidados, ante a coerência entre o alegado e provado, faz presumir 

que todos os fatos aduzidos pela parte liquidante são verdadeiros. A 

respeito do tema, confira-se os julgados abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. PIRÂMIDE 

FINANCEIRA. REVELIA DA RÉ CONFIGURADA. VERIFICADA A 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. DOCUMENTOS 

SUFICIENTES A COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

APRECIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COM FLEXIBILIDADE, PORQUANTO 

DECORRENTE DE CONTRATAÇÕES DECLARADAS NULAS. PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO. I. Hipótese em que a parte autora pretende tornar líquida 

condenação imposta à ré em sentença proferida em ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público do Acre. Na referida ação civil pública, as 

atividades da ré foram consideradas ilegais por constituírem pirâmide 

financeira. Foram considerados nulos todos os instrumentos firmados em 

razão da ilicitude de seus objetos. Foi determinado o restabelecimento das 

partes ao estado em que se encontravam antes da contratação e, para 

tanto, foi condenada a ré à devolução de valores. II. De acordo com o art. 

344 do Novo Código de Processo Civil, quando o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. Tal presunção é relativa, devendo ser 

afastada quando configurada qualquer das hipóteses constantes no art. 

345 daquele Diploma. No caso, deve ser presumida verdadeira a tese 

autoral, pois não há pluralidade de réus, o litígio versa sobre direitos 

disponíveis, a inicial veio acompanhada de prova documental e as 

alegações são verossímeis. III. Especificamente quanto à verossimilhança, 

está presente, ainda que a transferência bancária comprovada pelo autor 

tenha ocorrido em favor de pessoa física alheia à lide, e não em favor da 

pessoa jurídica da ré. A apreciação da documentação nesta lide requisita 

maior flexibilidade, porquanto decorrente de contratações declaradas 

nulas. Demonstrou o autor ter se cadastrado junto à rede TelexFree e que, 

para tanto, investiu valor. Tornou-se ele um divulgador. Do acórdão que 

manteve a sentença proferida na ação civil pública pôde-se extrair à 

saciedade que havia transferência de valores entre os próprios 

participantes. A transferência de valores entre os divulgadores e a novas 

pessoas (recrutadas para serem divulgadores) era intrínseca à própria 

dinâmica do negócio. Tais transferências, aliás, é que fizeram caracterizar 

o negócio como uma ilegal pirâmide financeira, e não como marketing 

multinível. IV. Acolhimento do pedido inicial para fins de condenação da ré 

ao pagamento do valor investido pelo autor para fins de ingresso na 

TelexFree, com incidência de correção monetária desde o desembolso e 

juros legais de mora a contar da citação da ré no bojo da ação civil 

pública. Sucumbência invertida e honorários advocatícios 

redimensionados. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ-RS - AC: 

70079721775 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

29/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/12/2018). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. TELEXFREE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. EVIDENCIADA A RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E DIANTE DO IMPEDIMENTO DO AUTOR 

DE TER ACESSO AS INFORMAÇÕES NO SISTEMA DA REQUERIDA E PELA 

REVELIA DA EMPRESA NO PRESENTE FEITO, ENTENDO POSSÍVEL O 

ATENDIMENTO DO PEDIDO NO VALOR APONTADO NA PEÇA INICIAL. 

SENTENÇA REFORMADA. UNÃNIME. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70078682291, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 29/08/2018). 

(Grifamos). Considerando, portanto, que os liquidados YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA (ID. 13450485) e CARLOS NATANIEL WANZELER (ID. 

13361601) não apresentram Contestação, DECRETO-LHES A REVELIA e 

aplico ao presente o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, II, do CPC, diante da PROCEDÊNCIA da ação em relação a eles, visto 

que a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pelo liquidante, na forma dos artigos 307 e 344 do mesmo codex e estes 

acarretam as consequências jurídicas apontadas na inicial. Deste modo, 

em liquidação de sentença, RECONHEÇO que o liquidante tem a receber 

dos liquidados YMPACTUS COMERCIAL LTDA e CARLOS NATANIEL 

WANZELER, em razão da decisão que se está liquidando, o valor indicado 

na petição inicial, a ser atualizado na forma do item B7 do decisum. 
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Condeno os liquidados YMPACTUS COMERCIAL LTDA e CARLOS 

NATANIEL WANZELER ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de 

Processo Civil. Intime-se o liquidante para que apresente a planilha 

atualizada do débito, e, após ciência aos liquidados, expeça-se carta 

precatória para que seja formalizada a penhora no rosto dos autos da 

ação civil pública indicada na petição inicial, de tantos bens ou valores 

quanto bastem para a garantia do juízo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 775. O exequente tem o direito de 

desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. 

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I 

- serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre 

questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os 

honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da 

concordância do impugnante ou do embargante. [2] Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003770-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DOS SANTOS CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003770-02.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLAUDIO DOS SANTOS CUSTODIO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. CLAUDIO DOS 

SANTOS CUSTÓDIO, devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também 

qualificada. Em apertada síntese, alega a autor que possui relação de 

consumo com a requerida, sendo de sua responsabilidade a Unidade 

Consumidora de nº 6/174636-1. Relata que, em 13/04/ 2017, houve 

interrupção do fornecimento de energia elétrica ao seu imóvel por horas, 

acarretando-lhe prejuízo de ordem material com a queima de seu 

computador. Aduz que, em 16/04/2017, houve nova queda de energia, 

esta perdurando por, aproximadamente, 14 (quatorze) horas, 

acarretando-lhe a perda de medicamentos (insulina), que necessitavam 

ser refrigerados. Narra que, em 19/04/2017, técnicos comparecerem à 

sua residência para vistoria, negando-lhe o pedido de ressarcimento. 

Requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais e materiais. Com a inicial vieram documentos. Foi realizada 

audiência preliminar, oportunidade em que a conciliação restou infrutífera 

(ID. 9441629). Devidamente citada, a requerida apresentou contestação 

no ID. 9512388, preliminarmente, impugnando a concessão de AJG e 

aduzindo pela incompetência do Juizado Especial Cível para apreciação da 

demanda, e, no mérito, aduzindo, em suma, a improcedência do pedido em 

virtude de a interrupção ter ocorrido temporariamente derivando de caso 

fortuito/força maior – poste quebrado -, bem como a não comprovação 

das alegações da autora, juntando ainda documentos. Em sede de 

impugnação (ID. 10128957), o autor rebateu as alegações da requerida e 

reiterou os pedidos iniciais. Ambos pugnaram pelo julgamento antecipado 

da lide (ID. 13058329 e 13242920). Vieram-me conclusos os autos. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por CLAUDIO 

DOS SANTOS CUSTÓDIO contra ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas qualificadas nos autos. De 

proêmio, registro que entendo não haver necessidade de produção 

probatória no caso em testilha, considerando que os elementos de 

convicção reunidos na contenda se mostram suficientes para sua 

apreciação final, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da 

lide, na forma preconizada no artigo 330, inciso I, do CPC. De início, cabe 

salientar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) 

não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova 

condizente com o direito vindicado. Ao requerente, a teor do disposto no 

art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, 

ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou 

extintivos desses direitos. Pois bem, compulsando os autos verifico que o 

autor não logrou êxito em comprovar as suas alegações, posto que 

limitou-se a narrar a existência de produtos queimados e supor a 

ocorrência do nexo causal com eventual descarga elétrica A bem da 

verdade, enquanto o autor busca atribuir a culpa pelo supostamente 

ocorrido à requerida, de modo vago, esta, em contrapartida, anexa farta 

documentação em que se evidencia, claramente, a ocorrência de visita 

técnica ao local e consequente constatação de que não houve 

perturbação no sistema elétrico a ponto de atingir a Unidade Consumidora 

em questão (ID. 8124109 – Pág. 2 e ID. 13242929 e ss.). Dessa forma, 

vislumbro que inexiste qualquer ato ilícito, de maneira que não há como se 

admitir a procedência de qualquer pretensão indenizatória do requerente. 

Entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a 

conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

humilhação, aborrecimentos e preocupações. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de 

dano moral ou material a ser reparado. Corroborando o entendimento: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA 

QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CELESC 

DISTRIBUIÇÃO S/A. RÉ QUE COMPROVA POR LAUDO QUE O DANO NO 

APARELHO NÃO FOI OCASIONADO POR PROBLEMAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO 

CIVIL- NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Não demonstrado 

o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, eis que não há prova 

de que a queima do equipamento decorreu exclusivamente da queda de 

energia, não há que se atribuir à concessionária a responsabilidade pelo 

evento danoso, não havendo assim, dever de indenizar." (TJ-SC - RI: 

00082109120148240006 Barra Velha 0008210-91.2014.8.24.0006, 

Relator: Décio Menna Barreto de Araújo Filho, Data de Julgamento: 

04/07/2018, Quinta Turma de Recursos - Joinville). (Grifamos). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA 

ELÉTRICA. ALEGADA OSCILAÇÃO DE TENSÃO QUE CAUSOU QUEIMA DE 

DIVERSOS APARELHOS ELÉTRICOS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. A parte autora pede provimento 

ao recurso para reformar a sentença que julgou improcedente a presente 

ação. Muito embora a parte autora tenha anexado notas fiscais de peças 

e conserto dos bens avariados em virtude da alegada oscilação de tensão 

fornecida pela requerida, não restou comprovado o nexo causal capaz de 

imputar à requerida a responsabilidade objetiva pelos danos materiais, no 

caso concreto, ônus que cabia à parte autora, nos termos do art. 333, 

inciso I, do CPC. Inexiste nos autos qualquer comprovação de que os 

danos ocasionados em aparelhos elétricos do autor ocorreram em razão 

da oscilação de tensão da rede elétrica. Assim, por inexistente prova do 

fato constitutivo do direito anunciado pelo autor, incabível a restituição 

pretendida, devendo ser mantida a improcedência da presente ação. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005730841 RS, 

Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Data de Julgamento: 

12/11/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 16/11/2015). (Grifamos). RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSUMIDOR. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS SUPOSTAMENTE 

OCASIONADA EM FACE DE DESCARGA ELÉTRICA NO MEDIDOR DE 

ENERGIA. TESE DA PARTE AUTORA INVEROSSÍMIL. UMA VEZ QUE A 

AÇÃO FOI AJUIZADA CINCO MESES APÓS A QUEDA DE CONSUMO DA 

UNIDADE CONSUMIDORA, CONFORME RELATÓRIO DE CONSUMO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A 

QUEIMA DOS APARELHOS E A DESCARGA ELÉTRICA NO MEDIDOR. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO 

DO NEXO CAUSAL, ÔNUS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004532743, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de 

Souza Costa Pacheco, Julgado em 07/08/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004532743 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 07/08/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 12/08/2013). (Grifamos). Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 
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requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

concessão da gratuidade de justiça. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P.I.C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004163-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE OLIVEIRA PEDROSO - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO OAB - MT4160-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PUBLICAR O EDITAL DE CITAÇÃO 

E COMPROVAR, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA 

CÍVEL

Processo Número: 1009852-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO ID. 28565583, 

BEM COMO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001965-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENY RITA DE SOUSA BITTENCOURT (REU)

EVERALDO BITTENCOURT DOS SANTOS (REU)

LEKAGI MODA INTIMA LTDA - EPP (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO ID. 28574517, 

BEM COMO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE 

ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002900-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ VICENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA VICENTE DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

DAIR PEREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002900-54.2017.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra a Sra. Gestora 

integralmente a decisão proferida sob o Id. 22810988, expedindo o 

necessário. Após, voltem-me conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000210-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico, em atenção à petição id. 27094361, que a citação editalícia já 

fora expedida, id. 26956988. Impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para a publicação do edital, conforme decisão id. 23181098 (bem 

como intimação id. 26957821).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399530 Nr: 13042-86.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAILSON GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA GAUCHA, ABDEL KARIN ABDEL AZIZ 

SAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL SOARES DA COSTA - 

OAB:MT/5.157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:MT/30252

 INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA CIÊNCIA DA NOTA DE 

DEVOLUÇÃO DO CRI DE Barra do Garças-MT - fls. 244, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749538 Nr: 7511-72.2014.811.0003

 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: GISLUCIA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR GUEDES DE MEDEIROS, WALKYRIA 

LEAO FERREIRA, NEUZA MARIA MUNIZ DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DO OFÍCIO CRI - fls. 231, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 707404 Nr: 2178-13.2012.811.0003

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, SANEAR 

- SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3700, FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10.573/MT, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 Código nº 707404

 Vistos etc.

Registra-se, em primeiro lugar, que a cota ministerial à fls. 1612/1613, não 

se fez acompanhar a notificação expedida para a Prefeitura de 

Rondonópolis, SEMA e SANEAR.

Considerando o longo lapso de tempo, desde a distribuição da demanda, 

sem que, de fato, os demandados cumprissem com o acordado para por 

termo à lide, defiro o pedido formulado pelo Parquet e determino que o 

SANEAR e sua consultoria contratada manifestem-se, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, sobre o Parecer Técnico à fls. 1537, o 
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qual aponta a existência de falhas graves que podem macular todo o Plano 

Municipal de Saneamento Básico, objeto da lide.

Após, nova vista ao i. representante do Ministério Público.

Intime.

Rondonópolis-MT, 28 de janeiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744286 Nr: 4535-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANSE PAULA DE SOUZA, VALDETE MEDEIROS DE 

SOUZA

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

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

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO 

PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. ISTO, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434998 Nr: 3664-04.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPMDC, SPMDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

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

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 Impulsiono os autos para intimação do credor para que informe, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o nome, qualificação e endereço dos cônjuges dos 

devedores para cumprimento da determinação de fls. 483 verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416803 Nr: 12459-67.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA NETO, DEPOSITO PEDRA 

RONDON LTDA, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA INFORMAÇÃO DA CONTADORIA ,BEM COMO DO CÁLCULO 

DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE FLS. 800/807, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371070 Nr: 15204-25.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LOURIVAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMAQ MAQUINAS E VEÍCULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:MT/7445

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE FLS. 505/506, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790068 Nr: 10259-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA REQUERENTE PARA RETIRADA DO 

TERMO DE PENHORA E DEPÓSITO, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, 

BEM COMO COMPROVAR A EFETIVAÇÃO DA PENHORA , NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64931 Nr: 13588-93.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALLES AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADELINA AZOIA DOS SANTOS 

MODESTO, DIMITRIO BUCH ROSA (INVENTARIANTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES DE R$ 195,75 

(FUNAJURIS) e R$ 143,50(CARTÓRIO DISTRIBUIDOR), NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704320 Nr: 12297-67.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVERSON RODRIGUES DE LIMA

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

BERTOTTO, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

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

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, EDIVALDO OSTROSKI - OAB:36462/PR

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA INFORMAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL DE FLS. 772, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441637 Nr: 10307-75.2010.811.0003

 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: ESPOLIO DE FERNANDO BATISTA DA SILVA, EMDS, 

LUCIANA MIRANDA DA COSTA, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMANO TRANSPORTE LTDA ME, ANDRE 

NASCIMENTO DOS SANTOS, ITAU SEGUROS LTDA, JOSE APARECIDO 

CARMONA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163-A/MT, Hamilton Mariano - OAB:32.303.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, ROGÉRIO AVELAR - 

OAB:12.303/MT-A, ROGERIO DE AVELAR - OAB:MS/5991

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE FLS. 

1341/1357, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703095 Nr: 11073-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ERICA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S/A, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY REGINA PAVANI VULPINI 

- OAB:23271/PR, SÉRGIO VULPINI - OAB:10085/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A, 

MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DA 

INFORMAÇÃO DA CONTADORIA, BEM COMO DO CÁLCULO DE 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE FLS. 748/754, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779902 Nr: 6162-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CAUHY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GUILHERME DE SOUZA, VAGNER 

DE SOUZA FREITAS, MARCOS SERGIO GUILHERME DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT 

IDE - OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Nesello - OAB:17454 

- MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742930 Nr: 3776-31.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE AURO DOS 

SANTOS

 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:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR 

MANDADO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EXPEDIDO À FLS. 155, PARA AS 

DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789200 Nr: 9888-79.2015.811.0003

 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: LAURA CRISTINA NEVES BISPO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL DE FLS. 225/268, NO PRAZO LEGAL.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004163-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE OLIVEIRA PEDROSO - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO OAB - MT4160-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1004163-87.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 20.000,00 

ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARLENE 

OLIVEIRA PEDROSO - EPP POLO PASSIVO: Nome: LTD SOLUCOES EM 

INFORMATICA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A AUTORA INGRESSOU COM 

AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA EM FACE DA PARTE REQUERIDA. DECISÃO: ID. 

Nº 13779385 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). Eu, THAYSA MONTEIRO 

DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 29 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002294-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VAZ GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI$NIL (REU)

BANCO CETELEM S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002294-26.2017.8.11.0003 Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais, c/c pedido de Antecipação de tutela Requerente: Luzia 

Vaz Gomes 1ª Requerida: Credsnill 2º Requerido: Banco Cetelem S/A 

Vistos etc. LUZIA VAZ GOMES, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra CREDSNILL E BANCO CETELEM S/A, 

também qualificados no processo, visando a anulação do negócio jurídico 

e reparação dos danos descritos na inicial. A autora alega que em 

17/09/2016, recebeu visita de um casal de procedência desconhecida em 

sua residência, prestando atendimento em nome da empresa Credisnill. 

Aduz que, foram feitas algumas indagações, e mediante algumas 

informações relativas a cadastro de beneficiários em aposentadoria, 

passaram a propor algumas vantagens em dinheiro, provenientes de 

estornos, de Fundos perdidos do Governo Federal. Diz que ficou 

convencida de que o motivo de estarem ali era auxiliá-la mediante 

orientações, ajudando a conquistar ressarcimento de valores de tais 

fundos, e que estes não custariam nada, afirmando categoricamente a 

inexistência de qualquer contrato relativo a financiamentos ou 

empréstimos Bancários. Sustenta que, posteriormente, teve conhecimento 

e constatação do valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em sua 

conta bancária e que, diante a disponibilidade do valor em tela, quis obter 

conhecimento do verdadeiro sentido da disponibilidade. Afirma que, em 

conversas com conhecidos, ficou sabendo que se tratava de um golpe 

criminoso, tendo confeccionado Boletim de Ocorrência. Requer a 

procedência do pleito inicial. Juntou documentos. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido (Id. 9444086). A Cresdnill apresentou defesa (Id. 

10581761). Alega que não há veracidade nos fatos apresentados pela 

autora, vez que foi oferecido empréstimo sendo prestado todo 

esclarecimento a autora, estando esta ciente de que se tratava de 

contratação de empréstimo pessoal. Alega a ausência de provas do dano 

moral e material suscitadas pela autora. Requer a improcedência do pleito 

inicial. O Banco Cetelem S/A apresentou contestação no Id. 10788838. 

Alega em preliminar a ausência de responsabilidade do banco requerido; a 

incidência do instituto da decadência e impugna o benefício da justiça 

gratuita. Sustenta que a cobrança está prevista no contrato firmado entre 

as parte e a autora ciente das clausulas, aceitou o contrato. Argui 

inexistência do dever de indenizar. Requer a improcedência do pedido 

inicial. Tréplica (Id. 10920774). Intimados a especificarem as provas, a 

autora e o segundo requerido pleitearam pelo julgamento antecipado da 

lide. A empresa Credsnill requereu a designação de audiência com a oitiva 

do depoimento da autora. Tentativa de Conciliação sem êxito (Id. 

15206884). Na audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal da 

autora (Id. 20143323). Memoriais na forma escrita pelos requeridos (Id. 

20555578 e Id. 21082925). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. As primeiras questões a serem 

enfrentadas, cingem-se nas preliminares aduzidas pelo requerido Banco 

Cetelem. A preliminar de possibilidade de fraude será analisada com o 

mérito. Não procede a alegação da instituição financeira de impossibilidade 

de pretensão autoral diante do decurso do prazo previsto no art. 26, II, do 

Código de Defesa do Consumidor, posto que o dispositivo faz menção 

expressa ao direito de reclamar pelos vícios do produto, o que não é o 

caso dos autos, em que controvertem as partes acerca dos descontos 

efetuados na folha de pagamento da autora, através de ação anulatória. 

Em conclusão, impossível técnica e juridicamente, no momento processual 

atual, opinar pela decadência do direito da autora, o que se fará em 

momento processual mais oportuno, motivo pelo qual rejeito a prejudicial 

aventada. Tem-se ainda a impugnação à Justiça Gratuita concedida a 

autora. O banco requerido sustenta que a parte autora juntou aos autos, 

documento que comprova a existência de condições financeiras que 

impedem a concessão da gratuidade pleiteada. Verifica-se no Id. 6073058, 

que a autora declara-se pobre na acepção jurídica do termo, razão pela 

qual lhe foi deferido o benefício da gratuidade. A declaração da parte, no 

sentido de que é pobre forma presunção relativa de veracidade que, no 

caso dos autos, não restou desfeita por qualquer elemento seguro em 

sentido diverso. Não se pode olvidar que o acesso à justiça é exercício da 

cidadania. O art. 5º, LXXIV, CF/88 determina que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Exige-se a comprovação da pobreza jurídica. Já a Lei 

1.060/50 se contenta com a declaração de que a parte não está em 

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

sem prejuízo próprio ou de sua família [art. 4º, caput]. Conclui-se: é 

beneficiário de assistência jurídica integral e gratuita quem não possui, 

comprovadamente, recursos suficientes. Mas, para gozar dos benefícios 

da assistência judiciária e de justiça gratuita [tão-somente estes, que são 

regulados pela Lei 1.060/50], basta a declaração de insuficiência de 

recurso. Neste sentido, o STF já firmou a compatibilidade da assistência 

judiciária e justiça gratuita reguladas pela Lei 1.060/50 com o art. 5º, 

LXXIV, CF/88. Portanto, para se obter a assistência judiciária basta a 

declaração, feita pelo próprio interessado. Presume-se pobre quem 

afirmar esta condição, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50 

[presunção juris tantum]. Ademais, vê-se que pelo documento constante 

no Id. 7231780, que a autora faz jus ao referido benefício. Dessa forma, 

rejeito essa preliminar. O fim colimado na exordial cinge-se no pedido de 

declaração de nulidade dos descontos indevidamente realizados no 

benefício previdenciário da autora, com a reparação dos danos descritos 

na inicial. O Código Civil determina que tem responsabilidade subjetiva civil 

de indenizar perante aquele que sofreu dano, quem praticou conduta 

antijurídica e causou diretamente o prejuízo e ainda quem se 

responsabilizou por aquele que praticou o ato. No caso, a lide versa sobre 

responsabilidade civil aquiliana, de ordem subjetiva, já que o autor imputa a 

ré má prestação de serviço, vez que alega que nada deve a requerida. 

Para a configuração da obrigação de indenizar no campo da 

responsabilidade subjetiva exige-se a presença de três elementos 

indispensáveis, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira: "a) em 

primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em 

segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido 

de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o 

estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a 

precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos 

negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não 

teria havido o atentado ao bem jurídico." A demandante alegou na inicial, 

que estavam sendo efetuados descontos em sua folha de pagamento, a 

título de empréstimo, sem sua anuência e/ou autorização, no importe de R$ 

43,47 (quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), pelo banco 

Cetelem. O a instituição financeira, por seu turno, juntou aos autos 

contrato de cartão de crédito consignado firmado com a parte demandante 

Id. 10788839 Consigno que a parte autora teve vista do instrumento 

contratual durante audiência de instrução. Extrai-se do depoimento 

pessoal da autora: (...) - Advogado do banco Cetelem: Aqui é um contrato 

que nós juntamos, um contrato assinado, essa aqui é a assinatura da 

senhora? - Autora: É minha assinatura. (...) Outrossim, além da assinatura 

constante no referido documento, e no instrumento de procuração de Id. 

6073070, possuírem visível similitude entre elas, a autora não chegou a 

impugnar a autenticidade daquela lançada no contrato. Ao contrário, 

afirmou em audiência que a assinatura era dela. Ainda, o banco requerido 

comprovou a disponibilização no valor de R$ 1.121,12 (um mil cento e vinte 

e um reais e doze centavos) na conta da parte autora, conforme 

documento de Id. 10788848. Vale frisar, que a requerente narra na inicial 

que teve conhecimento e constatação da presença no valor de R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais). O que foi confirmado em audiência. 

Com efeito, se o contrato fosse fraudulento, nenhum crédito teria sido 

disponibilizado para a parte requerente, por óbvio. Como visto a autora 

aduz que fora visitada pelos representantes da Credisnill em 17.09.2016, 

mas analisando os extratos constantes no Id. 6073063, vê-se que os 

descontos iniciaram em agosto de 2016, bem como o dinheiro transferido 

para conta da autora foi feito em 15.08.2016. In casu, os fatos descritos 

na exordial não se revelam suficientes à caracterização de conduta 

dolosa ou culposa que possa ensejar a responsabilidade civil. Ademais, 

caberia a requerente o ônus de provar o ato ilícito atribuído a demandada, 

bem como o nexo de causalidade entre o alegado dano e a ação daquele, 

o que não foi feito. Em moderna doutrina, o processualista Fredie Didier 

Júnior traz a lição acerca do ônus da prova: "Ônus é o encargo atribuído à 
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parte e jamais uma obrigação. Ônus, segundo GOLDSCHMIDT, são 

imperativos do próprio interesse, ou seja, encargos, sem cujo 

desempenho o sujeito se põe em situações de desvantagem perante o 

direito". (in "Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 2ª edição, Ed. 

Podivm, 2008, pág: 72). Concluindo que: "Compete, em regra, a cada uma 

das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de 

fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para 

convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua 

pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e 

acolhimento". Sendo assim, resta clarividente que a autora não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, não se descurando do que determina 

a regra insculpida no art. 373, I, do CPC, e, ausente a prova de qualquer 

que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se 

falar em dever de indenizar. A jurisprudência também é neste sentido: 

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E 

MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Não havendo 

comprovação do ato ilícito praticado pela ré, nem dos danos sofridos, não 

há como considerar presente o dever de indenizar os danos materiais e 

morais alegados pela autora. Improcedência da demanda que se impõe. 

Apelo desprovido" (TJMG, AC n. 70016513012, Quinta Câmara Cível, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

LOCATÁRIO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E 

MORAIS DECORRENTES DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 

- REAJUSTE DE ALUGUÉIS - ÍNDICES APLICADOS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Para que 

se condene alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, 

seja pelo de caráter material, é preciso que se configurem os 

pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a 

culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de 

causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. O ônus da prova, 

conforme estabelecido no art. 333, I, do CPC, incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito. (. . .)" (TJMG, AC n. 

1.0024.01.066426-6/001, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Mariné da 

Cunha). Constitui ônus do autor da ação demonstrar as circunstâncias 

básicas e essenciais do pretendido direito, enquanto ao réu cabe 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" 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" 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)" "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 a autora da 

ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa 

dos requeridos, o que acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis, e 

de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido inicial. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono da requerida, que fixo em R$ 3.000,00 

(três mil reais), observando o § 8º, do artigo 85, do CPC. A sucumbência 

somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a 

requerente é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2020. MILENE 
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3S MADEIRAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014861-21.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: 3S MADEIRAS EIRELI - 

ME, ALTIELE NUNES FERREIRA Vistos e examinados. Cumpra-se 

IMEDIATAMENTE a v. decisão proferida no RAI 1000878-27.2020, que 

aportou em Id. 28509854; e, após, tornem os autos conclusos na pasta 

Minutar Comunicação entre Instâncias, para que possam ser prestadas as 

informações solicitadas pela D. Relatora. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000782-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

MARGARETH NOGUEIRA PACHECO OAB - MG93988 (ADVOGADO(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

MIRIAM DAMIAO DE ALMEIDA (REU)

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (REU)

RAIMUNDA NONATA CORREIA MOTA (REU)

VILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR (REU)

JOAO CARLOS DA SILVA (REU)

LUCIMAR ALVES DE SOUZA SANTOS (REU)

MARIA JOSE DE SANT ANNA SOUZA (REU)
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WILSON CIZA NUNES (REU)

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI (REU)

EURIDES DA SILVA (REU)

ISABEL CAROLINA DA SILVA (REU)

DJANIL DA SILVA ROSA (REU)

ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA (REU)

FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

ANDREY HENRIQUE CEARENSE (REU)

DURVANILDES DA SILVA ASSIS (REU)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (REU)

MAURO CARVALHO OQUIZAEL (REU)

RENATA ANDREIA ROSSINI (REU)

LETICIA BIANCO MELHORANCA (REU)

BRENO RIBEIRO MIRANDA (REU)

SHEILA DA SILVA EUGENIO (REU)

RAMIM VICENCIA DA SILVA (REU)

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA (REU)

ROSANA FRANCISCA DA SILVA (REU)

ARESTILDE HELENO DA SILVA (REU)

MARIA ROSA DURAES (REU)

CLEICIANE NELES LEANDRO DE ALMEIDA (REU)

REGINALDO FARIA DA SILVA (REU)

MARCIA FERREIRA DE SOUZA (REU)

ADINEI ALVES DA COSTA (REU)

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS (REU)

IVANEIDE DA SILVA DOS SANTOS (REU)

LORIZETE PESSOA DA SILVA (REU)

TATIANE DE CAMPOS SILVA VILELA (REU)

ANA MARIA FERIOTTI SANTOS (REU)

BEATRIZ RODRIGUES DE ALMEIDA (REU)

CREUZA REGINA CUNHA (REU)

CLAYTON DE OLIVEIRA CAMILO (REU)

REGINALDO SOARES MARINHO (REU)

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA (REU)

BARBARA MICAELLEN RODRIGUES LEITE FERRAZ (REU)

JOANA SPRICIGO (REU)

IVONE DE PAULA CUSTODIO (REU)

HASNA IARA MARQUES POMPEU (REU)

ANA MARCIA SOARES MODESTO (REU)

MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA (REU)

DAIANE KARES BELCHO NOGUEIRA (REU)

JUCELANE VIEIRA DE MATOS DE SOUZA (REU)

JESSIKA ORACIO SILVA (REU)

MARIA BARBOSA LIMA (REU)

AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA (REU)

CELIA TOMAZIA DA SILVA SANTOS (REU)

LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA (REU)

HELLEN MARCIA DO CARMO CUNHA (REU)

SIMARA APARECIDA VALENTIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRID BORGES ARAUJO OAB - DF45340 (ADVOGADO(A))

LEANDRO LACERDA RODRIGUES OAB - MG105608 (ADVOGADO(A))

PEDRO BRAZ BRANDI OAB - MG176155 (ADVOGADO(A))

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS SANTANA OAB - MG149991 (ADVOGADO(A))

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA PAVAO FERREIRA OAB - MG109674 (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO GABRIEL MAURICIO OAB - MG139803 (ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE SOUZA FERNANDES OAB - MG111763 (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO BACCAGLINI OAB - MG147498 (ADVOGADO(A))

CARLA DE CARVALHO SANT ANA OAB - MT23898/O (ADVOGADO(A))

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026-O (ADVOGADO(A))

FABIANE BATTISTETTI BERLANGA OAB - MT0006810A-B 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO(A))

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO EMILIO CRUZ OAB - MT22748/O (ADVOGADO(A))

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT24631-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PEREIRA SOARES OAB - MT26405/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA OAB - MT26379/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE ALMEIDA E SOUZA FURTADO MEIRELLES OAB - 

MG190143 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000782-37.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA REU: ANDRIGO 

GASPAR WIEGERT, BARBARA MICAELLEN RODRIGUES LEITE FERRAZ, 

SHEILA DA SILVA EUGENIO, BRENO RIBEIRO MIRANDA, LETICIA BIANCO 

MELHORANCA, MAURO CARVALHO OQUIZAEL, CELIA TOMAZIA DA 

SILVA SANTOS, MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA, LUCIMAR 

ALVES DE SOUZA SANTOS, JOAO CARLOS DA SILVA, WILSON CIZA 

NUNES, HASNA IARA MARQUES POMPEU, CLEICIANE NELES LEANDRO 

DE ALMEIDA, ADINEI ALVES DA COSTA, TATIANE DE CAMPOS SILVA 

VILELA, BEATRIZ RODRIGUES DE ALMEIDA, JOANA SPRICIGO, 

REGINALDO FARIA DA SILVA, CREUZA REGINA CUNHA, RAMIM 

VICENCIA DA SILVA, ARESTILDE HELENO DA SILVA, MARIA ROSA 

DURAES, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES, RENATA ANDREIA 

ROSSINI, ANDREY HENRIQUE CEARENSE, DURVANILDES DA SILVA 

ASSIS, EURIDES DA SILVA, ISABEL CAROLINA DA SILVA, DJANIL DA 

SILVA ROSA, FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO, EDILAUSON 

MONTEIRO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA, CAIXA 

ECONÓMICA FEDERAL, JESSIKA ORACIO SILVA, JUCELANE VIEIRA DE 

MATOS DE SOUZA, MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI, 

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA, ANA MARCIA SOARES MODESTO, IVONE 

DE PAULA CUSTODIO, IVANEIDE DA SILVA DOS SANTOS, REGINALDO 

SOARES MARINHO, CLAYTON DE OLIVEIRA CAMILO, MARCIA FERREIRA 

DE SOUZA, LORIZETE PESSOA DA SILVA, ANA MARIA FERIOTTI 

SANTOS, ROSANA FRANCISCA DA SILVA, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, 

DAIANE KARES BELCHO NOGUEIRA, VILSON ALVES DE ALMEIDA 

JUNIOR, MARIA JOSE DE SANT ANNA SOUZA, HELLEN MARCIA DO 

CARMO CUNHA, SIMARA APARECIDA VALENTIM, LUIZ CARLOS GOMES 

DA SILVA, AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA, MARIA BARBOSA LIMA, 

RAIMUNDA NONATA CORREIA MOTA, MIRIAM DAMIAO DE ALMEIDA, 

CREDORES Vistos e examinados. 01 – DEFIRO o pedido formulado pela 

recuperanda em Id. 28140458, autorizando o levantamento dos valores 

depositados nos autos, que tenham origem em pagamentos realizados 

pela Prefeitura Municipal de Cuiabá em razão de serviços prestados pela 

recuperanda junto a Secretaria Municipal de Ordem Pública do Município de 

Cuiabá. Expeça-se o competente alvará, observando os dados bancários 

indicados nos autos. 02 – Intime-se o Administrador Judicial para que, no 

prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o teor da petição apresentada pela 

recuperanda em Id. 22094979 (repactuação contratual com a Prefeitura de 

Juiz de Fora/MG). Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que, no prazo legal, também possa apresentar o seu parecer. Na 

sequência, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000782-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

MARGARETH NOGUEIRA PACHECO OAB - MG93988 (ADVOGADO(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

MIRIAM DAMIAO DE ALMEIDA (REU)

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (REU)

RAIMUNDA NONATA CORREIA MOTA (REU)

VILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR (REU)

JOAO CARLOS DA SILVA (REU)

LUCIMAR ALVES DE SOUZA SANTOS (REU)

MARIA JOSE DE SANT ANNA SOUZA (REU)

WILSON CIZA NUNES (REU)

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI (REU)

EURIDES DA SILVA (REU)

ISABEL CAROLINA DA SILVA (REU)

DJANIL DA SILVA ROSA (REU)

ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA (REU)

FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

ANDREY HENRIQUE CEARENSE (REU)

DURVANILDES DA SILVA ASSIS (REU)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES (REU)

MAURO CARVALHO OQUIZAEL (REU)

RENATA ANDREIA ROSSINI (REU)

LETICIA BIANCO MELHORANCA (REU)

BRENO RIBEIRO MIRANDA (REU)

SHEILA DA SILVA EUGENIO (REU)

RAMIM VICENCIA DA SILVA (REU)

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA (REU)

ROSANA FRANCISCA DA SILVA (REU)

ARESTILDE HELENO DA SILVA (REU)

MARIA ROSA DURAES (REU)

CLEICIANE NELES LEANDRO DE ALMEIDA (REU)

REGINALDO FARIA DA SILVA (REU)

MARCIA FERREIRA DE SOUZA (REU)

ADINEI ALVES DA COSTA (REU)

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS (REU)

IVANEIDE DA SILVA DOS SANTOS (REU)

LORIZETE PESSOA DA SILVA (REU)

TATIANE DE CAMPOS SILVA VILELA (REU)

ANA MARIA FERIOTTI SANTOS (REU)

BEATRIZ RODRIGUES DE ALMEIDA (REU)

CREUZA REGINA CUNHA (REU)

CLAYTON DE OLIVEIRA CAMILO (REU)

REGINALDO SOARES MARINHO (REU)

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA (REU)

BARBARA MICAELLEN RODRIGUES LEITE FERRAZ (REU)

JOANA SPRICIGO (REU)

IVONE DE PAULA CUSTODIO (REU)

HASNA IARA MARQUES POMPEU (REU)

ANA MARCIA SOARES MODESTO (REU)

MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA (REU)

DAIANE KARES BELCHO NOGUEIRA (REU)

JUCELANE VIEIRA DE MATOS DE SOUZA (REU)

JESSIKA ORACIO SILVA (REU)

MARIA BARBOSA LIMA (REU)

AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA (REU)

CELIA TOMAZIA DA SILVA SANTOS (REU)

LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA (REU)

HELLEN MARCIA DO CARMO CUNHA (REU)

SIMARA APARECIDA VALENTIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRID BORGES ARAUJO OAB - DF45340 (ADVOGADO(A))

LEANDRO LACERDA RODRIGUES OAB - MG105608 (ADVOGADO(A))

PEDRO BRAZ BRANDI OAB - MG176155 (ADVOGADO(A))

LEONARDO MACHADO BUOSI OAB - MT23887/O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT17915-O (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS SANTANA OAB - MG149991 (ADVOGADO(A))

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

RENATA PAVAO FERREIRA OAB - MG109674 (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO GABRIEL MAURICIO OAB - MG139803 (ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE SOUZA FERNANDES OAB - MG111763 (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO BACCAGLINI OAB - MG147498 (ADVOGADO(A))
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CARLA DE CARVALHO SANT ANA OAB - MT23898/O (ADVOGADO(A))

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026-O (ADVOGADO(A))

FABIANE BATTISTETTI BERLANGA OAB - MT0006810A-B 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON BENEDITO RONDON OAB - MT19220/O (ADVOGADO(A))

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO EMILIO CRUZ OAB - MT22748/O (ADVOGADO(A))

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT24631-O (ADVOGADO(A))

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT7556-B (ADVOGADO(A))

MILENA GIOVANA RODRIGUES CARDOSO OAB - MT24882/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI OAB - MT23793/O 

(ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PEREIRA SOARES OAB - MT26405/O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA OAB - MT26379/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE ALMEIDA E SOUZA FURTADO MEIRELLES OAB - 

MG190143 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000782-37.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA REU: ANDRIGO 

GASPAR WIEGERT, BARBARA MICAELLEN RODRIGUES LEITE FERRAZ, 

SHEILA DA SILVA EUGENIO, BRENO RIBEIRO MIRANDA, LETICIA BIANCO 

MELHORANCA, MAURO CARVALHO OQUIZAEL, CELIA TOMAZIA DA 

SILVA SANTOS, MAYARA FERNANDA MARTINS DA MATA, LUCIMAR 

ALVES DE SOUZA SANTOS, JOAO CARLOS DA SILVA, WILSON CIZA 

NUNES, HASNA IARA MARQUES POMPEU, CLEICIANE NELES LEANDRO 

DE ALMEIDA, ADINEI ALVES DA COSTA, TATIANE DE CAMPOS SILVA 

VILELA, BEATRIZ RODRIGUES DE ALMEIDA, JOANA SPRICIGO, 

REGINALDO FARIA DA SILVA, CREUZA REGINA CUNHA, RAMIM 

VICENCIA DA SILVA, ARESTILDE HELENO DA SILVA, MARIA ROSA 

DURAES, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES, RENATA ANDREIA 

ROSSINI, ANDREY HENRIQUE CEARENSE, DURVANILDES DA SILVA 

ASSIS, EURIDES DA SILVA, ISABEL CAROLINA DA SILVA, DJANIL DA 

SILVA ROSA, FIRMINIA MENDES PEREIRA MACEDO, EDILAUSON 

MONTEIRO DOS SANTOS, ANA CLAUDIA GONCALVES DA SILVA, CAIXA 

ECONÓMICA FEDERAL, JESSIKA ORACIO SILVA, JUCELANE VIEIRA DE 

MATOS DE SOUZA, MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI, 

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA, ANA MARCIA SOARES MODESTO, IVONE 

DE PAULA CUSTODIO, IVANEIDE DA SILVA DOS SANTOS, REGINALDO 

SOARES MARINHO, CLAYTON DE OLIVEIRA CAMILO, MARCIA FERREIRA 

DE SOUZA, LORIZETE PESSOA DA SILVA, ANA MARIA FERIOTTI 

SANTOS, ROSANA FRANCISCA DA SILVA, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA, 

DAIANE KARES BELCHO NOGUEIRA, VILSON ALVES DE ALMEIDA 

JUNIOR, MARIA JOSE DE SANT ANNA SOUZA, HELLEN MARCIA DO 

CARMO CUNHA, SIMARA APARECIDA VALENTIM, LUIZ CARLOS GOMES 

DA SILVA, AUREA ALICE ALMEIDA DE SOUZA, MARIA BARBOSA LIMA, 

RAIMUNDA NONATA CORREIA MOTA, MIRIAM DAMIAO DE ALMEIDA, 

CREDORES Vistos e examinados. 01 – DEFIRO o pedido formulado pela 

recuperanda em Id. 28140458, autorizando o levantamento dos valores 

depositados nos autos, que tenham origem em pagamentos realizados 

pela Prefeitura Municipal de Cuiabá em razão de serviços prestados pela 

recuperanda junto a Secretaria Municipal de Ordem Pública do Município de 

Cuiabá. Expeça-se o competente alvará, observando os dados bancários 

indicados nos autos. 02 – Intime-se o Administrador Judicial para que, no 

prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o teor da petição apresentada pela 

recuperanda em Id. 22094979 (repactuação contratual com a Prefeitura de 

Juiz de Fora/MG). Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que, no prazo legal, também possa apresentar o seu parecer. Na 

sequência, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001179-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUCI RODRIGUES MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001179-62.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: NEUCI RODRIGUES 

MOURA Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que junte 

comprovante de constituição em mora do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001108-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY LOPES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001108-60.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): RONEY LOPES DE AMORIM REU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos e examinados. A parte autora procedeu à distribuição da petição 

inicial e respectivos documentos em arquivo único, 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 
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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. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 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 individualizados e discriminados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Com a sua 

juntada, proceda-se a exclusão do documento juntado no Id. 28399747. 

Após, conclusos para pasta de despacho inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000836-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CLARA QUINTANA OAB - MT12353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000836-66.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO ORTOLAN SALES REQUERIDO: BANCO 

PAN Vistos e examinados. I – Da petição inicial Intime-se a parte autora 

para que proceda à emenda à inicial, nos termos do art. 319, V, do CPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. II – Da justiça 

gratuita Intime-se a parte autora para que junte extratos bancários dos 

últimos 06 (seis) meses, declaração de imposto de renda referente aos 

últimos 03 (três) exercícios, bem como outros documentos capazes de 

comprovar a situação de hipossuficiência financeira, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito de assistência judiciária 

gratuita. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN CESAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000447-81.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): AISLAN CESAR DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instruindo o feito com cópia do teor da 

resposta/negativa administrativa, sob pena de indeferimento da exordial, 

nos termos do art. 321 do CPC/2015. Após, voltem conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003681-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GIBIM BEZERRA OAB - MT21730/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOP.CENTRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

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

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003681-13.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES REU: CENTRAL 

NACIONAL UNIMED-COOP.CENTRAL, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos e examinados. À luz do 

princípio da cooperação processual, bem como considerando ser o juiz o 

destinatário final das provas (art. 370, CPC/2015), CONVERTO o 

julgamento do feito em diligência e DETERMINO sejam as requeridas 

intimadas para indicarem a cláusula contratual na qual fundamentam a 

negativa na autorização do serviço, podendo, na oportunidade, instruir o 

feito com cópia de eventuais documentos pertinentes. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para o atendimento da determinação. Após, intime-se a parte 

autora para se manifestar em igual prazo. Na sequência, voltem conclusos 

para deliberação quanto à produção de prova pericial ou julgamento 

antecipado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003681-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GIBIM BEZERRA OAB - MT21730/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOP.CENTRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003681-13.2016.8.11.0003 AUTOR: WISTON 

CRISTALDO GOMES CHAVES Advogado do(a) AUTOR: PRISCILLA GIBIM 

BEZERRA - MT21730/O RÉU: CENTRAL NACIONAL 

UNIMED-COOP.CENTRAL, UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE 

TRAB MEDICO LTDA Advogado do(a) RÉU: WILZA APARECIDA LOPES 

SILVA - SP173351 Advogado do(a) RÉU: CLICIA LUPINETT FERNANDES - 

MT21899/O DECISÃO Vistos e examinados. Diante do advento do Novo 

Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto 

às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 
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CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1011884-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDAIANE MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISO OLIVEIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011884-56.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIDAIANE MATOS DA SILVA REU: TARCISO OLIVEIRA 

DOS SANTOS Vistos e examinados. Mantenho a audiência de justificação 

designada nos autos, tendo em vista a necessidade de se apurar a real 

situação, oportunizando também ao requerido a produção de provas a seu 

favor. Diante da certidão juntada no Id. 26687490, redistribua-se mandado 

de intimação para a oficial de justiça Suely Rosa Leventi, tendo em vista 

que ela foi capaz de encontrar o endereço do requerido (25047138). 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000996-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNI CONSTRUTORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARDENIA VITURINO LIRA (REU)

WILKSON VITURINO LIRA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000996-28.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): UNI CONSTRUTORA LTDA - EPP REU: GARDENIA VITURINO 

LIRA, WILKSON VITURINO LIRA Vistos e examinados. I – Da citação 

Analisando os autos, observa-se que a citação encaminhada para o 

endereço da parte requerida Wilkson Viturino Lira foi recebida por terceira 

pessoa, consoante cópia do aviso de recebimento – AR (Id. 24814966). 

Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, a citação de pessoa 

física por carta com aviso de recebimento deve ser feita pessoalmente, 

com recibo do próprio citando, sob pena de nulidade do ato. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão 

reconheceu nulidade de citação postal do agravado (pessoa física) – 

Carta recebida por terceira pessoa – Inviabilidade de aplicação da teoria 

da aparência – Nulidade da citação postal quando recebida por terceiro 

estranho ao processo - Inteligência do art. 248, § 1º, do NCPC – 

Precedentes - Decisão mantida – Recurso negado. (TJ-SP - AI: 

21256621320188260000 SP 2125662-13.2018.8.26.0000, Relator: 

Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 28/08/2018, 13ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2018) Destarte, se a parte 

requerida não assinou o comprovante da carta de citação ou apresentou 

contestação, bem como ausente nos autos qualquer prova no sentido de 

que tomou conhecimento da demanda, deve ser desconsiderada a citação 

efetivada. Dessa forma, intime-se a parte autora para indicar endereço 

para citação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Em 

relação ao pleito de citação por edital da Gardênia Viturino Lira, esclareça 

anteriormente o motivo pelo qual desistiu da citação no endereço indicado 

no Id. 25142529. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016640-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016640-11.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADAO DE CASTRO SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos e 

examinados. Tendo em vista a remessa dos autos para este juízo (id 

27496080), INTIME-SE a parte autora para informar se possui interesse no 

prosseguimento do feito, assim como se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000655-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA (REQUERENTE)

WALDEMAR CASTELLI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO POSSIEDE ARAUJO OAB - MS17701 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

JORGE WANOVICH ESTEVAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO POSSIEDE ARAUJO OAB - 032.843.591-09 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000655-65.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA, WALDEMAR CASTELLI 

JUNIOR REQUERIDO: JORGE WANOVICH ESTEVAO, BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA PROCURADOR: EDUARDO POSSIEDE ARAUJO 

Vistos e examinados. Designo audiência de instrução para o dia 08 de 

abril de 2020, às 14 horas. Comunique-se o juízo deprecante. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013480-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR WILKER NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013480-75.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): HIGOR WILKER NOGUEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS 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 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). 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte ré para 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000912-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUH E RUH LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RUH OAB - PR42945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000912-90.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RUH E RUH LTDA REQUERIDO: NOVA AGRICOLA 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Vistos e examinados. Cumpra-se 

na forma deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010209-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA TRINDADE HOLLENBACH LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010209-29.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARINA TRINDADE HOLLENBACH LEITE REQUERIDO: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos e examinados. Tendo 

em vista a necessidade da busca pela solução consensual do conflito, 

preconizada nos arts. 3º, 6º e 139, V, do CPC/2015, assim como por se 

tratar de direito disponível, que admite a autocomposição, DESIGNO 

audiência de conciliação/mediação PARA O DIA 26 DE MARÇO DE 2020, 

ÀS 09h30min. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Não sendo frutífera a tentativa de conciliação, voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1000872-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NEGRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR OAB - MT26005/O 

(ADVOGADO(A))

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARINA NEGRO DUARTE (REU)

ALVARO NEGRO DUARTE (REU)

ROSIMARY NEGRO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000872-11.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCELO NEGRO REU: ROSIMARY NEGRO, ALVARO NEGRO 

DUARTE, ARINA NEGRO DUARTE Vistos e examinados. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, instruindo o 

feito com cópia dos extratos bancários atinentes aos últimos 06 (seis) 

meses, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça. Após, voltem conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001010-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DIAS SELICANI (REQUERIDO)

NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001010-75.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: NG NOVO GUARUJA II 

COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, ANDRE DIAS SELICANI Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, instruindo o feito com cópia do contrato assinado, assim 

como comprovante de constituição em mora da parte ré, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/2015. Outrossim, 

intime-se o requerente para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais, também no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, a teor do que dispõe o art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000459-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO TARTARI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADU SAFFE NETO (REQUERIDO)

ROSANEA MARIA SAFFE (REQUERIDO)

WAGNER MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

SAMIR SAFFE (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

SALMA SAFFE DE SOUZA (REQUERIDO)

SALOMAO SAFFE (REQUERIDO)

FATIMA SAFFE REBELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000459-95.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIS RICARDO TARTARI FERREIRA REQUERIDO: WAGNER 

MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS, SALMA SAFFE DE SOUZA, ANTONIO 

CARLOS DE SOUZA, SAMIR SAFFE, FATIMA SAFFE REBELO, SALOMAO 

SAFFE, RADU SAFFE NETO, ROSANEA MARIA SAFFE Vistos e 

examinados. 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 26 DE MARÇO DE 

2020, ÀS 08:00 HORAS. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009701-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELVAS DE AQUINO NEVES OAB - SC1501 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBISCHOFF TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRTON SEHN OAB - SC19236 (ADVOGADO(A))

LUIZ TRINDADE CASSETTARI OAB - SC2794 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLAUBER RAFAEL VARGAS (TERCEIRO INTERESSADO)

JAMES JEAN DE SALES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009701-15.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REQUERIDO: 

RODOBISCHOFF TRANSPORTES LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e examinados. Designo audiência de 

instrução para o dia 07 de abril de 2020, às 14:00 horas. Requisite-se ao 

Superior Hierárquico o comparecimento da testemunha Glauber Rafael 

Vargas (PRF) na audiência agendada, bem como intime-se pessoalmente a 

parte requerida, no endereço indicado na petição de id 24826423. 

Comunique-se o juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001052-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAYA - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (INVENTARIADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001052-27.2020.8.11.0003. 

INVENTARIADO: RAYA - REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME 

REQUERIDO: GILBERTO DOS SANTOS Vistos e examinados. Cumpra-se 

na forma deprecada. Após, devolva-se à comarca de origem com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001057-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DA CRUZ OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001057-49.2020.8.11.0003. 

AUTOR: EZEQUIAS DA CRUZ OLIVEIRA REU: SEGURADORA LÍDER 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 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). Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte ré para 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013448-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013448-70.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VILSON DOMICIANO REQUERIDO: BOM JESUS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. 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, 
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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.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013484-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

C REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013484-15.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DALILA ALVES DE SOUZA REQUERIDO: C REZENDE DA 

SILVA, R. BALKE & BALKE LTDA - ME Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da 

presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a 

que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, 

fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013632-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DE MORAES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013632-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA PIRES DE MORAES ROSA REQUERIDO: 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

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013451-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REQUERIDO)

C REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013451-25.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JONATAN DA SILVA LEAL REQUERIDO: C REZENDE DA 

SILVA, R. BALKE & BALKE LTDA - ME Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Vistos e examinados. Certifique-se acerca da tempestividade da 

presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, associando a mesma ao processo a 

que se refere. Sendo tempestiva, ou tratando-se de crédito trabalhista, 

fica, desde já, recebida a habilitação. Caso o crédito não seja trabalhista e 

tenha sido certificada a intempestiva, recebo a habilitação retardatária 

como impugnação, devendo ser processada na forma dos arts. 13 a 15 da 

Lei 11.101/05. Consigno que os titulares de créditos retardatários, 

excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não 

terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores. 

Determino a imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, 

manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, 

para sua manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em 

seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo 

posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000840-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT9353-O (ADVOGADO(A))

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT16783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR CANDIDO PEREIRA (REQUERIDO)

EDIMAR CANDIDO PEREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000840-06.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DA AMAZONIA SA REQUERIDO: EDIMAR CANDIDO 

PEREIRA - ME, EDIMAR CANDIDO PEREIRA Vistos e examinados. 

Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se a comarca de origem 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001068-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR TINAN DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001068-78.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

SALVADOR TINAN DOS SANTOS Vistos e examinados. Cuida-se de 

requerimento para cumprimento de busca e apreensão de veículo, cuja 

liminar já foi deferida no Processo nº 2766-50.2018, em trâmite na Vara 

Única da Comarca de Pedra Preta. O pleito obedeceu ao disposto no art. 

12, § 3º, da Lei nº 911/1969, motivo pelo qual deve ser deferido. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão. Efetivado o seu cumprimento, 

comunique-se o juízo em que tramita a ação. 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.: 710506 Nr: 5477-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA, SILVANA 

SILVESTRE DA ROSA

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

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

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

OAB:9920

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais. Caso seja informado 

novo endereço para o cumprimento da ordem por oficial de justiça, deverá 

a parte, desde já, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a t ravés do seguin te  caminho:  s i te  do  Tr ibuna l  de 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392580 Nr: 6153-19.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS KONKEL

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

OAB:10215-B/MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, 

JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA E 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773970 Nr: 3915-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA, 

JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

OAB:OAB/MT15.209, JOSIANE MANGANARO P VIEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:MT/8571

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal manifestar, 

considerando a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de fls. 156/160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787171 Nr: 9066-90.2015.811.0003

 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): GERSON DOMINGOS PEREIRA

 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 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, 

informando endereço hábil à citação ou postulando providência apta ao 

regular prosseguimento do feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765547 Nr: 91-79.2015.811.0003

 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: ALAIDES RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Nesello - OAB:17454 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais. Caso seja informado 

novo endereço para o cumprimento da ordem por oficial de justiça, deverá 

a parte, desde já, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a t ravés do seguin te  caminho:  s i te  do  Tr ibuna l  de 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755169 Nr: 10394-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIDO GIROLETTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRONIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais. Caso seja informado 

novo endereço para o cumprimento da ordem por oficial de justiça, deverá 

a parte, desde já, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

a t ravés do seguin te  caminho:  s i te  do  Tr ibuna l  de 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737123 Nr: 13-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME, 

SEBASTIAO MAURICIO GALVÃO, MARLENE ALVES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 

informando endereço hábil à citação ou postulando providência apta ao 

regular prosseguimento do feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000913-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000913-75.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): HELENA CARVALHO MONTEIRO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

e pedido de tutela de urgência ajuizada por HELENA CARVALHO 

MONTEIRO em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA S/A, 

por meio da qual alega ser titular da unidade consumidora 6/2660030-4, 

atualmente inativa, tendo sido surpreendida com o cancelamento do limite 

junto ao Banco, sob o argumento de que seu nome se encontra 

negativado/protestado por débito com a ré. Inconformada, relata que o 

débito objeto da negativação corresponde à suposta recuperação de 

consumo, referente aos meses de junho/2018 a novembro/2018, no valor 

de R$ 1.748,35, pugnando, em sede de tutela de urgência, pelo 

cancelamento do protesto, bem como seja determinado à requerida que se 

abstenha de realizar nova inscrição. Com a inicial foram apresentados 

documentos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela de 

urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 

300,CPC/2015). Infere-se dos autos a presença dos requisitos 

necessários à concessão da medida pleiteada. A probabilidade do direito 

está amparada nos documentos que indicam que os valores cobrados se 

referem à suposta recuperação de consumo, isto é, débitos pretéritos (ID 

28306287), mais precisamente de junho a novembro/2018, os quais, em 

regra, não autorizam a suspensão dos serviços e nem mesmo a inclusão 

em órgãos de proteção ao crédito, assim como no próprio questionamento 

da dívida, mediante a propositura da presente demanda. Somado a isso, é 

certo que nesse juízo de cognição sumária inexistem elementos aptos a 

infirmar as alegações constantes na inicial, mormente porque inviável a 

produção de prova negativa. Registre-se, ademais, que o perigo de dano é 

inquestionável e, caso não seja deferida a liminar, a manutenção da 

negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

fatalmente lhe provocará prejuízos, sobretudo quanto às suas atividades 

comerciais. De outro norte, a concessão liminar da tutela não tem o 

condão de causar prejuízos à concessionária, visto que, comprovada a 

legalidade do débito, poderá ser retomada a cobrança e as demais 

medidas cabíveis. DISPOSITIVO Ante o exposto, presentes os requisitos 

do art. 300, CPC/2015, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO 

sejam oficiados aos cadastros de proteção ao crédito/Cartório para que 

procedam à exclusão do apontamento/protesto, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser observado, repita-se, o débito narrado na exordial. 

Outrossim, DETERMINO que a concessionária se abstenha de efetuar 

nova negativação do nome da parte autora (em razão destes débitos), sob 

pena de multa diária também no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 26 DE MARÇO DE 2020, ÀS 10:00 HORAS. Assento que a 

audiência será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º 

andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º 

do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores 

judiciais desta comarca, independente do pagamento de honorários. 

Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que devem ser 

resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em 

dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal maior para o 

cumprimento das determinações judiciais, principalmente quando 

necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se à 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição, 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001192-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO ALVES CAMPOS (REQUERIDO)

ANDERSON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001192-61.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, VALDEVINO 

ALVES CAMPOS Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se 

que se trata de matéria afeta à Vara da Infância e Juventude. Deixo de 

determinar a sua redistribuição, tendo em vista que a 6ª Vara Cível não 

possui Processo Judicial Eletrônico - PJe. Dessa forma, intime-se a parte 

autora para que promova as diligências necessárias para redistribuição do 

feito fisicamente. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1002367-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO RUBI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VALDIR APARECIDO DE JESUS (REU)

ANDREIA PINHEIRO (REU)

ROBIE BITENCOURT IANHES (REU)

POSTO CENTRAL LTDA - EPP (REU)

BANCO MONEO S.A. (REU)

CREDORES (REU)

DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA (REU)

PRIMAVERA DIESEL LTDA (REU)

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

IGOR GIRALDI FARIA (REU)

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (REU)

ADELINA PEREIRA BRANCO (REU)

RIO CLARO DIESEL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA OAB - RS62109 

(ADVOGADO(A))

CESAR ZENKER RILLO OAB - RS53930 (ADVOGADO(A))

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

KLEBER MORAIS SERAFIM OAB - PR32781 (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE MARRIET SILVA DE OLIVEIRA BUENO OAB - MT9619/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ERLON SALES OAB - MT16094-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

rlo ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002367-27.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): EXPRESSO RUBI LTDA REU: CREDORES, ADELINA PEREIRA 

BRANCO, RIO CLARO DIESEL LTDA, IGOR GIRALDI FARIA, ROTA OESTE 

VEICULOS LTDA, ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CAIXA 

ECONÓMICA FEDERAL, PRIMAVERA DIESEL LTDA, DRUGOVICH AUTO 

PECAS LTDA, POSTO CENTRAL LTDA - EPP, BANCO MONEO S.A., 

VALDIR APARECIDO DE JESUS, ROBIE BITENCOURT IANHES, ANDREIA 

PINHEIRO Vistos e examinados. Cuida-se de petição da recuperanda (Id. 

28515610) onde pugna pela suspensão da AGC designada para os dias 

12 e 19 de Fevereiro, próximos. Argumentou a requerente que 

recentemente o Egrégio Tribunal de Justiça proferiu decisão que reformou 

liminar antes deferida (que autorizava a recuperanda operar nas linhas de 

transportes), ocasionando abrupto impacto negativo em suas operações. 

Alegou que tal ordem implica em prejuízos imensuráveis ao seu fluxo de 

caixa e projeções traçadas no plano de recuperação apresentado, 

reclamando a necessidade de adequação do mesmo para que possa se 

adaptar à nova realidade enfrentada. Requereu a concessão de prazo 

para realizar a adequação do plano de recuperação judicial apresentado. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Pois bem. A notícia trazida aos 

autos pela recuperanda pode ser confirmada pela juntada do acórdão em 

Id. 27472224. De igual maneira, é possível se confirmar a assertiva de que 

a paralização de parte das atividades desenvolvidas pela recuperanda 

certamente impactará significativamente o deslinde do processo 

recuperatório, principalmente no que tange ao cumprimento do plano de 

recuperação judicial apresentado. Deste modo, considerando tais 

aspectos, não é difícil concluir que, de fato, a realização da assembleia 

geral de credores nas datas em que agendada poderá causar prejuízos 

irreparáveis para a recuperanda e, precipuamente, para o sucesso do 

processo de recuperação judicial, almejado não só pela devedora, mas 

especialmente pelos credores e pelo próprio Poder Judiciário, cujo intento 

é primar pela aplicação da LRF com vistas a assegurar o seu maior 

princípio, qual seja a PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. Conforme já decidiu 

este juízo em outros processos de recuperação judicial que por aqui 

tramitam, e também já orientou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com base no poder geral de cautela, é imperioso que se 

ordene o sobrestamento da realização da AGC quando exsurge na 

situação processual um fato que possa concretamente influenciar os 

rumos a serem tomados no conclave. Colaciono decisão que guarda 

similitude, proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça onde mantida ordem 

de suspensão de assembleia emanada deste Juízo: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESIGNAÇÃO DE DATA 

PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PEDIDO DE 

SOBRESTAMENTO DA REALIZAÇÃO DO ATO ATÉ REUNIÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO EM TRÂMITE 

PERANTE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO E 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÕES MANEJADAS POR CREDORES PARA 

MAJORAR O VALOR DO CRÉDITO ARROLADO – POSSIBILIDADE DE 

INVIABILIZAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL DISCUTIDO NA AGC – 

PODER GERAL DE CAUTELA – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DEFERIDO – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Havendo demonstração satisfatória de que a reunião de 

valores ao ativo financeiro dos recuperandos é medida certa, que 

concretamente poderá influenciar nos rumos a serem tomados na AGC, já 

que a sua ausência inviabiliza aos credores a ciência de qual é a efetiva 

capacidade de pagamento/econômica dos recuperandos, influenciando, 

obviamente, na deliberação de toda e qualquer proposta para o plano 

recuperacional, é possível, com base no poder GERAL de cautela, o 

sobrestamento da realização da AGC até a reunião dos referidos valores 

e julgamento das impugnações envolvendo vultosos valores creditícios”. 

(TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI nº 

1003816-34.2016.811.0000 – Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. em 

12/09/2017, publ. 19/09/2017). Cito ainda, como exemplo, o Processo de 

Recuperação Judicial da empresa FERTIMIG (1006062-57.2017), onde 

também ocorreu a suspensão da assembleia geral de credores para 

readequação dos autos à nova realidade causada por decisão superior; e 

cuja ordem de suspensão foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1016211-53.2019). De mais a mais, valioso consignar que não se pode 

negar que a recuperanda terá a sua capacidade de pagamento/econômica 

efetivamente impactada de modo negativo com a paralisação determinada; 

que a recuperanda precisa estar plenamente ciente do montante de sua 

lucratividade para apresentar as propostas de negociação e eventuais 

ajustes do plano de recuperação judicial; e, de outra banda, que também 

os credores necessitam ter plena ciência acerca do binômico “quantum 

devido/capacidade de pagamento da devedora”, para proferirem seus 

votos com segurança e firmeza. Nesse contexto, outra decisão não deve 

ser tomada nesta oportunidade senão a adoção daquilo que já restou 

deliberado pelo Egrégio TJMT em caso similar, principalmente diante da 

orientação do Exmo. Relator daquele recurso, no sentido de que “é 

possível, com base no poder geral de cautela, o sobrestamento da 

realização da AGC até a reunião dos referidos valores e julgamento das 

impugnações envolvendo vultuosos valores creditícios”. Isto posto, 

DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda. para DETERMINAR A 

SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES 

DESIGNADA PARA OS DIAS 12 e 19 de Fevereiro/2020, até que a mesma 

possa readequar o plano de recuperação judicial apresentado, o que 

deverá ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Cientifique-se 

imediatamente o Ministério Público da suspensão do conclave, e 

intimem-se a todos os interessados. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito
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1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ASSUNCAO DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001267-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIANA 

ASSUNCAO DE SOUZA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA 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: 11:20 , 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: 1001270-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES REGINA FREITAS NATES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001270-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TAMIRES REGINA 

FREITAS NATES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS RODER DE 

PAULA 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: 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: 1001275-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUSA DE AQUINO (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. 1001275-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA SOUSA DE AQUINO 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: 16/06/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 29 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: 1001277-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ARAUJO FELIX PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001277-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FERNANDO 

ARAUJO FELIX PEREIRA 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: 16/06/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 29 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: 1001278-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO BARBOSA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001278-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONILDO 

BARBOSA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERMY 

BERBERT CRUVINEL 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: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1010934-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES TERRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA BARBOZA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE JULIO DAS DORES DE SOUSA MONTEIRO OAB - GO43733 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a peça contestatória encontra-se dentro do prazo legal, 

sendo assim, intimo o(a) advogado(a) da parte contrária para que 

querendo apresente impugnação a contestação no prazo de 5 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014270-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SANTA FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE APARECIDA DE ALVARENGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014270-59.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LAURA SANTA FERREIRA CAMPOS REQUERIDO: DENISE 

APARECIDA DE ALVARENGA Vistos, etc. RECEBO a petição inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Assim, 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes para comparecerem à sessão 

de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer 
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defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 344, 

CPC). Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se 

intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias 

se com a peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao 

deslinde da causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001051-42.2020.8.11.0003. 

AUTOR: LUCIMAR DE ARAUJO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Novo 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo 

código. No mais, CITE-SE a parte requerida, para responder à presente 

demanda, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias. Consigne-se que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (NCPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se 

houver contestação tempestiva, somente se intimará o autor para 

apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias se com a peça 

defensiva forem juntados documentos relevantes ao deslinde da causa ou 

contiver pedido contraposto, o que deverá ser certificado pela Secretaria. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015750-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO NETO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015750-72.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALBINO NETO DE CASTRO REQUERIDO: VIDAL LOGISTICA 

E TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. RECEBO a petição inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso vertente, 

verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do pedido, 

conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Assim, 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes para comparecerem à sessão 

de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 344, 

CPC). Consigno que, se houver contestação tempestiva, somente se 

intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias 

se com a peça defensiva forem juntados documentos relevantes ao 

deslinde da causa ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011970-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEICIANE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1011970-27.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO EXECUTADO: LEICIANE DE 

LIMA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite(m)-se 

o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida 

(art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de citação que, não havendo 

pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de Justiça deverá proceder 

penhora e avaliação de bens suficientes a quitação do débito objeto da 

execução, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada 

(§1º); que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, 

mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)-se o(s) 

executado(s) para comparecer à audiência de conciliação designada, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. da Lei 

9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006949-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO OAB - MT26038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006949-70.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL) Vistos, etc. 

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial contra a Fazenda Pública. 

Recebo a presente execução, eis que preenche os requisitos dos art. 781 

e art. 798 e seguintes do CPC. Nos termos do art. 910, do Código de 

Processo Civil, CITE-SE a parte executada, para pagamento do débito ou 

para, querendo, opor Embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Registro que, 

em ocorrendo algumas das hipóteses de pagamento preferencial, 

previstas no §2º do art. 100 da CF/88, estas deverão ser informadas e 

requeridas pelo credor, comprovando-se documentalmente tal condição. 

Certificado o não oferecimento de embargos, certifique-se e, após, 

voltem-me conclusos. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad 

Abdallah Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001338-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001338-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE BENEDITO 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 15/06/2020 Hora: 12:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 29 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: 1001343-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1001343-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PAULO 

FRANCISCO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

ELISA SENA MIRANDA POLO PASSIVO: BANCO DO 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: 13:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 

CUIABÁ, 29 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: 1011309-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

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

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME OAB - 37.445.954/0001-18 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE DOS SANTOS (INTERESSADO)

 

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: 1001382-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERNANDO DA ROSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001382-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FLAVIO 

FERNANDO DA ROSA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES 

POLO PASSIVO: ENERGISA 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: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015248-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICLO SPORT COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE ROSA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015248-36.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: CICLO SPORT COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: CRISLAINE ROSA GOMES Vistos, etc. Recebo o pedido 

como cumprimento de sentença, devendo ser realizada as respectivas 

anotações no Sistema Projudi. Intime-se o requerido/devedor, na pessoa 

de seu advogado, para que no prazo legal de 15 (quinze) dias efetue o 

pagamento do quantun devedor, referente a condenação imposta na r. 

sentença transitada em julgado e suas atualizações devidas, nos termos 

do art. 523, do Novo Código de Processo Civil, ou caso queira, apresente 

impugnação, nos termos do art. 525, do mesmo codex., sob pena de 

penhora. Consigne-se a advertência de que caso não seja efetuado o 

pagamento voluntário no prazo assinalado, será aplicada multa de 10%, 

bem como honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, 

do NCPC e que poderá ser expedida ordem de bloqueio On Line – 

Convênio BACENJUD em numerário em conta corrente de titularidade do 

requerido até o limite do valor da dívida atualizada. 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: 1001270-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES REGINA FREITAS NATES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001270-55.2020.8.11.0003. 

AUTOR: TAMIRES REGINA FREITAS NATES REU: 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 a realizar o corte em sua energia 

elétrica e, ainda, se abstenha de incluir o nome da requerente nos 

cadastros pejorativos de créditos. 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 no valor de R$ 819,68 (oitocentos 

e dezenove reais e sessenta e oito centavos). Alega desta forma, que a 

referida fatura ter um valor muito acima do que costuma pagar. Ocorre que 

diante do mesmo débito, a reclamada vem ameaçando a consumidora de 

suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora, bem 

como, em proceder com a inclusão de 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 
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sua família. 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 

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 se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6-2196016-6, tão somente com relação às faturas ora discutidas, e, caso 

já o tenha feito, que seja restabelecido o serviço no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Outrossim, determino que a reclamada abstenha-se de 

incluir o nome da reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e, 

caso já o tenha feito, que providencie a exclusão, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias. 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. Considerando a urgência que o 

caso requer, com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 da CNGC, 

determino o cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de Justiça 

Plantonista, se for o caso. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo 

oficial de justiça plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

2º JUIZADO ESPECIAL

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001266-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JESSICA 

STHEFANNI ASSUNCAO DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA 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: Conciliação 

período matutino Data: 05/05/2020 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: 1001268-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZY ALVES DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001268-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELZY ALVES DA 

SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE BORDIGNON 

DA SILVA 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: Conciliação período matutino 

Data: 05/05/2020 Hora: 08:40 , 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: 1001271-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001271-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IZIDIO 

FRANCISCO PEREIRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA 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: Conciliação 

período matutino Data: 05/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001276-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE NASCIMENTO ALVES (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. 1001276-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEIDIANE 

NASCIMENTO ALVES 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: 05/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001279-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTANA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001279-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFFERSON 

SANTANA DIAS 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: 05/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 29 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: 1001280-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENILSON MIGUEL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001280-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BENILSON 

MIGUEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO POLO PASSIVO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

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: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001283-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RON NEY PEREIRA REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001283-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RON NEY 

PEREIRA REGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIO FIALHO JUNIOR 

POLO PASSIVO: MARIA DO CARMO SOARES & CIA LTDA - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 05/05/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1013434-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA POR MEIO ELETRÔNICO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1013434-86.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 15.691,60 POLO ATIVO: 

Nome: ODAIR JOSE DOS SANTOS Endereço: Rua São Cristóvão, s/n, Qd. 

24 Lt. 11, Cidade de Deus, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, 21500, 4 andar do Prédio Azul - BL4230, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DISPOSITIVO: "(...) 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." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. RONDONÓPOLIS, 29 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016129-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DINA DO NASCIMENTO MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. DE O. J. GONCALVES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1016129-13.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ADRIELE DINA 

DO NASCIMENTO MUNIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANIBAL 

FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: C. M. DE 

O. J. GONCALVES - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte 

AUTORA da r. sentença proferida parte dispositiva a seguir transcrita: 

"(...) 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." Rondonópolis, 29 

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: 1001285-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIEIRA & LENZI LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001285-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VIEIRA & LENZI 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCISCO EUDES 

GOMES DE LIMA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 05/05/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1013267-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA MATTOS DE SOUZA (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO DE SENTENÇA POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA 

LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1013267-69.2019.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 6.042,27 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ANGELA APARECIDA MATTOS DE SOUZA Endereço: MAL 

FLORIANO PEIXOTO, 131, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-075 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS 

COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO da r. sentença 

de extinção proferida nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. O 

prazo para interposição de recurso é de 10 dias, ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, 

V, do CPC). RONDONÓPOLIS, 29 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001286-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALESSANDRO 

DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 06/05/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1013267-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA MATTOS DE SOUZA (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))

 

PROCESSO n. 1013267-69.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ANGELA 

APARECIDA MATTOS DE SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, da DEFENSORIA PÚBLICA acerca da r. sentença proferida 

parte dispositiva a seguir transcrita: "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." Rondonópolis, 29 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: 1001287-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEMILLY GIRALDES PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001287-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HEMILLY 

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: Conciliação 

período vespertino Data: 05/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001288-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MENDES 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)

 

PROCESSO n. 1001288-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIO MENDES 

COSTA 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: 06/05/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001289-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GONSALINA DE AMORIM (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. 1001289-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIA 

GONSALINA DE AMORIM 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: 06/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001290-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO ENOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001290-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ABRAAO ENOS 

COSTA 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: 

06/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001291-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA COSTA 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. 1001291-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILMAR DA 

COSTA 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: 06/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 29 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: 1001294-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SOUZA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO OAB - MT24589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIKAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, DR. GEAN GUILHERME DA 

COSTA GASPARETO OAB-MT 24.589 DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 05/05/2020 ÀS 

15:20HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012172-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DA SILVA FARIAS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PATRONAS DA PARTE AUTORA DRA. KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS e KARLA FAININA FREITAS CAMPOS RIBEIRO PARA 

NO PRAZO DE QUINZE DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DA 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012188-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON JONNATHAN DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PATRONAS DA PARTE AUTORA, DRA. KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS e DRA. KARLA FAININA FREITAS CAMPOS 

RIBEIRO PARA, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, EFETUAREM O PAGAMENTO 

DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE PROTESTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTO RONDONOPOLIS COMERCIO DE PECAS E PNEUS EIRELI 
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(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001305-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIEGO 

CARVALHO DORILEO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

SANTANA DA SILVA POLO PASSIVO: IMPACTO RONDONOPOLIS 

COMERCIO DE PECAS E PNEUS EIRELI 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: 15:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020094-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1020094-02.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANDERSON DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 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 da Fazenda Pública desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013681-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EBER DE SOUZA SERVICOS E COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013681-67.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EBER DE SOUZA SERVICOS E COMERCIO - ME 

REQUERIDO: LUIZ GONZAGA CHAVES Vistos. Analisando o feito, verifico 

que o requerente apresentou justificativa de sua ausência na audiência de 

conciliação, e fez a juntada de documentos como forma de comprovar de 

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. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000690-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO OAB - MT24589/O 

(ADVOGADO(A))

MONICA SOUZA REZENDE OAB - 013.585.401-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000690-25.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: MONICA SOUZA REZENDE REQUERIDO: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, observo a insuficiência de dados cadastrais da parte 

autora, na medida em que não há nos autos comprovante de endereço 

local em seu nome, 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 local, legível e atualizado em seu nome, 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. 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: 1000841-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO SOUZA LEAO DE OLINDA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO ZANARDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000841-88.2020.8.11.0003. 

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: 1000849-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAURI JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000849-65.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADAURI JOSE RODRIGUES REQUERIDO: CENTRAPE - 

CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL 

Vistos. Compulsando detidamente o feito, observo a insuficiência de 

dados cadastrais da parte autora, na medida em que não há nos autos 

comprovante de endereço local em seu nome, 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 local, legível e atualizado em seu 

nome, 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. 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: 1000877-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELENE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/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 
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DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000877-33.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CELENE RIBEIRO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Compulsando detidamente o feito, observo a insuficiência de 

dados cadastrais da parte autora, na medida em que não há nos autos 

comprovante de endereço local em seu nome, 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 local, legível e atualizado em seu 

nome, 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000980-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ARAUJO DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000980-40.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ROSE MARA MACHADO DA SILVA EXECUTADO: GISELE 

ARAUJO DE ANDRADE 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: 1000898-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000898-09.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCAS MACEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Compulsando detidamente o feito, observo a insuficiência de dados 

cadastrais da parte autora, na medida em que não há nos autos 

comprovante de endereço em seu nome, 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 local, legível e atualizado em seu 

nome, 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000921-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRY CRISTIANE CARVALHO DE VASCONCELOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000921-52.2020.8.11.0003. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSIMEIRY CRISTIANE CARVALHO DE 

VASCONCELOS REU: UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO 

S/A - UTIL Vistos. Compulsando detidamente o feito, observo a 

insuficiência de dados cadastrais da parte autora, na medida em que não 

há nos autos comprovante de endereço em seu nome, 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 local, legível e atualizado 

em seu nome, 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. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em 

substituição lagal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000791-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000791-62.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FRANCINETE DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA 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 incluso indevidamente no SPC/SERASA, contudo, não traz aos autos 

nenhum documento (extrato) capaz de apontar que empresa reclamada 

tenha de fato registrado seu nome nos bancos de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, haja vista que o documento trazido não é um 

documento hábil para comprovar tal negativação. Desta feita, nos termos 

do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o requerente para, em 

15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, para apresentar extrato atualizado 

SPC/SERASA, a 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIANE SIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSIAS SOUZA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000947-50.2020.8.11.0003. 

AUTOR: JOSIAS SOUZA LIMA REQUERENTE: ODAIANE SIRINO DA SILVA 

REQUERIDO: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Vistos. Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de 

dados da parte autora Odaiane Sirino da Silva, na medida em que não há 

nos autos comprovante de endereço em nome desta, haja vista que se 

trata de ação com dois polos ativos e apenas um deles preencheu 

corretamente os preceitos estabelecido pelo artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001103-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA AMIL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001103-38.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA EXECUTADO: 

CONSTRUTORA AMIL LTDA 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: 1014514-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA CINTRA (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 DESPACHO Processo: 1014514-85.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA CINTRA REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos. Proceda à Secretaria deste 

Juizado a juntada do AR da citação expedida para a parte reclamada. Com 

a vinda do instrumento de citação, INTIME-SE a parte Reclamante para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias. 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: 1001311-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO FRANCISCO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001311-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:OSVALDO 

FRANCISCO DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA, ELY SILVA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 06/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001312-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SARAIVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001312-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIO 

SARAIVA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULIANE 

LOPES DE MEDEIROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 06/05/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1014971-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014971-20.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos. Ante o ID 28422889, o qual a parte autora informa o novo 

endereço da parte promovida, proceda-se nova citação mediante envio de 

correspondência, que poderá ser entregue ao encarregado da recepção, 

nos termos do artigo 18, inciso II da Lei 9.099/90, 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: 1001151-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ROSA LIMA SEABRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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 DESPACHO Processo: 1001151-94.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRUNO ROSA LIMA SEABRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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. Neste diapasão, se deu a recomendação feita 

pelo Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais nos autos do processo 

0042256-48.2018.8.11.0000 e 0042770-98.2018.8.11.0000, qual seja: “(...) 

Desta feita, recomendo: a) Que os magistrados tenham atenção especial 

aos comprovantes de endereço das partes, determinando que 

demonstrem a ligação com terceiros indicados e que, em caso de dúvidas, 

ou indícios de manipulações, tomem as medidas necessárias a coibir tais 

praticas, dentre elas: apresentação do original do comprovante de 

endereço em cartório para conferencia; (...) Isto posto, 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, ou documento hábil de forma a 

comprovar o vínculo com o titular do comprovante, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANADEJE GOMES DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001330-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANADEJE 

GOMES DOS SANTOS COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUNIO 

CESAR DE NORONHA POLO PASSIVO: BANCO IBI FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 06/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 29 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: 1001340-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SIFRONI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001340-72.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIO SIFRONI 

FERNANDES 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: 06/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. CUIABÁ, 29 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: 1001348-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RIBEIRO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001348-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNO RIBEIRO 

VIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 06/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001352-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001352-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

DOS SANTOS ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 06/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001357-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERSON CARLOS BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001357-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HEVERSON 

CARLOS BEZERRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALES 

PASSOS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 06/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001369-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001369-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELAINE PEREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 
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VILAROUCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 06/05/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . CUIABÁ, 29 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: 1001380-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDETE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001380-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IVALDETE 

SOUZA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIANE 

OLIVEIRA LOURENCO, ODAIR PEREIRA DE MOURA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 06/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004009-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. V. S. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ANDREIA RIBEIRO DOS SANTOS OAB - 024.664.711-67 

(REPRESENTANTE)

U. M. V. S. (HERDEIRO)

EDUARDA FERNANDA MARTINS OAB - 046.245.151-88 

(REPRESENTANTE)

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

U. P. V. M. (HERDEIRO)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1004009-69.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos do art. 

623, parágrafo único, do CPC, determino a exclusão do Incidente de 

Remoção de inventariante de ID: 28409096, devendo a parte autora 

providenciar a sua posterior distribuição por dependência aos presentes 

autos. 2. Cumprida a determinação supra, determino o sobrestamento do 

presente feito, até o desfecho do incidente acima mencionado. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008132-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FUAD RIBEIRO CHARAFEDDINE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELHEM NAIM CHARAFEDDINE (REU)

FUAD NAIM CHARAFEDDINE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1008132-47.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando os 

autos com vagar, verifica-se que na contestação (ID: 18508584) foram 

ventiladas preliminares de impugnação à justiça gratuita e de ilegitimidade 

passiva ad causam, que foram impugnadas na réplica à contestação (ID: 

20658485), as quais passo a analisar neste momento. 2. Primeiramente, 

hei por bem reconhecer em parte a preliminar de ilegitimidade ventilada, 

mas tão somente para determinar a inclusão do Sr. Melhem Naim 

Charafeddine, já qualificado nos autos, no polo passivo da demanda, pois 

é parte interessada no processo, já que o que se pleiteia é a alteração da 

sua condição de curador do interditado. 3. Assim, diante do conflito de 

interesses existente, em atenção ao disposto no art. 72, inciso I, do Código 

de Ritos, nomeio como curador especial a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, para o patrocínio dos interesses do interditado, devendo ser 

intimado para requerer o que de direito, no prazo legal. 4. No que tange à 

impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, hei por bem indeferi-la, 

uma vez que não há nada nos autos que comprove a possibilidade de o 

requerido arcar com as custas processuais sem o comprometimento de 

sua subsistência. 5. Ademais, superadas tais questões, haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 20.05.2020, às 14h20min, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 6. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

7. 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. 

8. 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. 9. 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). 10. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004206-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA CAMBRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS LOUANA MENDES SILVA OAB - MT18941/O (ADVOGADO(A))

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

DECIO CRISTIANO PIATO OAB - MT7172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ZANCANARO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARILENE APARECIDA DE FREITAS ZANCANARO (HERDEIRO)

ODAIR DOMINGUES FERREIRA OAB - SP102240 (ADVOGADO(A))

LAURI JOSE ZANCANARO (HERDEIRO)

IRENE EMIKO MATUO FERREIRA OAB - SP223751 (ADVOGADO(A))

IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ JOAO ZANCANARO (TERCEIRO INTERESSADO)

DISIOLI LUIZ PISSAIA (TERCEIRO INTERESSADO)

SUELI HELENA ZANCANARO CARNIEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004206-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o 

teor das petições de ID: 24154751 e 24154752, bem como para que traga 

aos autos o plano de partilha dos bens inventariados. 2. Após, intimem-se 

os demais herdeiros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

sobre o plano de partilha. 3. Após, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001204-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANA ROCHA ASSIS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PEREIRA GODOI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001204-75.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Tendo em vista o 

disposto na Resolução OE n.º 17, de 12.12.2019, bem como a sua 

publicação, que se deu em 19.12.2019, remeta-se a presente missiva à 

Vara da Infância e Juventude desta Comarca, bem como todas as demais 

posteriormente distribuídas que versem sobre Direito de Família. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010168-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN ZANIN OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA (REU)

AMELIA APARECIDA DE ALMEIDA (REU)

MARIANA THAIS RICHTER (REU)

FHYLIPE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010168-91.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

determino a integral materialização deste feito, uma vez que foi distribuído 

por dependência ao Proc. Cód. 926826 (físico), em trâmite perante este 

juízo, devendo ambos serem apensados e virem-me conclusos com o fito 

de se evitar deliberações contraditórias, tampouco tumultos processuais 

e/ou prejuízo às partes, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe junto ao sistema do PJe. 2. Após, venham-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004172-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. H. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERA ALVES TAVARES OAB - CE11885 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ERMANO TAVARES OAB - CE7724 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004172-15.2019.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte réu, 

por meio dos patronos, para manifestar sobre os documentos de ID 

28216191, no prazo de 15 (quinze) dias. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro 

de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010168-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN ZANIN OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRYSTIAN LUIZ OLIVEIRA (REU)

AMELIA APARECIDA DE ALMEIDA (REU)

MARIANA THAIS RICHTER (REU)

FHYLIPE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010168-91.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

disposto no art. 13, caput e §2º, da Resolução TJ-MT/TP n.º 03, de 12 de 

abril de 2018, determino o arquivamento do processo, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe junto ao sistema do PJe, uma vez 

que se trata de ação conexa com o Proc. Cód. 926826, em trâmite perante 

este juízo por meio físico, devendo a parte autora ser intimada para 

providenciar a correta distribuição na forma física, por dependência. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008013-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOIDE MARTINS RAMOS (REQUERENTE)

MARIA DOS ANJOS MARTINS SILVA (REQUERENTE)

CARMELITA MARTINS RAMOS (REQUERENTE)

AURINDA RAMOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSEFINA MARTINS RAMOS (REQUERENTE)

PEDRO CARLOS DE DEUS RAMOS (REQUERENTE)

EDINALVA DE DEUS RAMOS (REQUERENTE)

MARIA JOSE DE DEUS RAMOS (REQUERENTE)

DIANE DE DEUS RAMOS (REQUERENTE)

VALDEVINA MARTINS SILVA (REQUERENTE)

EDIVALDO MARTINS RAMOS (REQUERENTE)

CARLINDA MARTINS RAMOS (REQUERENTE)

MIGUEL MARTINS RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LINAS RAMOS (REQUERIDO)

JOSE MARTINS RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008013-18.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Em atenção ao 

teor da petição de ID: 27875714, determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 2 (dois) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. 

Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002446-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE MOURA MIYAHIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO BATISTA DE MOURA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002446-40.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista ao 

representante do Ministério Público para que se manifeste, no prazo legal. 

2. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003090-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CANDIDO ALVES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, 

através do(a) patrono(a), para que, no prazo de 5 dias, materialize o 

Formal de Partilha expedido nos autos, instruindo-o com as cópias nele 

indicadas, e, querendo, proceda ao registro junto ao(s) órgão(s) 

competente(s). Decorrido o prazo mencionado os autos serão arquivados. 

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 
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SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007682-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA PRUDENTE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007682-70.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e retirar 

ALVARÁ. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004772-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. C. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA RODRIGUES NAGAYAMA OAB - MT20973/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1004772-41.2016.811.0003 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 14h, 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

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013053-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LUCIA DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

ROSA MARIA ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE CICERO ROBERTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

FRANCISCO ROBERTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

SILVANO DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

JOSE NILTON ROBERTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

GERMINA DAVI DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

CARLOS ROBERTO DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

ROSANA DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

LEILA ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

KEYLIANE SOUZA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ROBERTO DE ARAUJO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013053-78.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos a 

certidão negativa estadual em nome do de cujus, haja vista que o 

documento de ID: 25256887 não está em nome do falecido. 2. Após a 

juntada da certidão supra, venham-me os autos conclusos para 

julgamento da partilha. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003538-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILVAN DUTRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO VILELA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003538-19.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Não obstante a 

petição de ID: 25505759, intime-se o inventariante para que, no prazo de 

10 (dez) dias, providencie a formalização das renúncias dos quinhões 

hereditários em favor do herdeiro Nilvan Dutra de Carvalho por instrumento 

público ou termo judicial, conforme os moldes do art. 1.806, do Código Civil. 

2. Cumprida a determinação supra, venham-me os autos conclusos para 

julgamento da partilha. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000416-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

OTILIA DE SOUZA PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL DE SOUZA PAULO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000416-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando o 

teor das petições de ID: 26503549 e 27280965, cumpra-se a sentença de 

ID: 25904643. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

29 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009276-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON MENDES BASTOS OAB - MT23933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BALDUINO FERREIRA (REQUERIDO)

MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AMILTON MENDES BASTOS OAB - MT23933/O (ADVOGADO(A))

EDELSON ANTONIO DE JESUS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009276-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se o 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o 

teor das petições de 26627180 e 26776821. 2. Após, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008851-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA VERDOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PENALVA VERDOLIN OAB - MT11066/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 52 de 306



CACILDA PINTO COZZATTI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008851-29.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos do art. 

145, §1º, do Código de Ritos, dou-me por suspeito de processar e julgar o 

feito em apreço, determinando a remessa destes autos ao substituto legal 

deste juízo. 2. Proceda a Sr.ª gestora judiciária às anotações necessárias 

para que não seja mais remetido a este gabinete. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015201-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PORTELA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LILIANA PORTELA DE OLIVEIRA MOTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDUARDO PORTELA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANA REZENDE PORTELA OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDEIA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015201-62.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando de 

forma minudente os autos, verifica-se que os autores objetivam a 

alienação de semoventes de propriedade do de cujus, porém, ao atribuir 

valor à inicial, não o fizeram com base no conteúdo patrimonial em 

discussão ou no proveito econômico perseguido. Portanto, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 

321, do CPC), atendendo às disposições do art. 319, inciso V, do Código 

de Ritos, adequando o valor da causa ao pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Intime-se. 3. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 777212 Nr: 5136-64.2015.811.0003

 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: IVDSDSL, ALDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - UNIC DE CUIABÁ - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o parecer ministerial, com espeque no art. 487, inciso I, 

do Digesto Processual Civil, julgo improcedente o pedido veiculado no 

petitório inaugural.16. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça 

gratuita.17. Notifique-se o representante do Ministério Público.18. 

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 REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 707324 Nr: 2094-12.2012.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCS, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

TANIA MARIA CARDOSO SILVA - OAB:

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

OAB:MT/5180

 Processo n.º 2094-12.2012.811.0003

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. Restando infrutífera a tentativa de realização de penhora on-line de 

valores, conforme atesta o detalhamento de ordem judicial anexo a esta 

decisão, defiro o pedido de busca de bens móveis via sistema RENAJUD.

3. Após a consulta realizada junto ao sistema RENAJUD, verificou-se a 

inexistência de bens móveis em nome da parte executada, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

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.: 746242 Nr: 5731-97.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSR, RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ, PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5731-97.2014.811.0003

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. Restando infrutífera a tentativa de realização de penhora on-line de 

valores, conforme atesta o detalhamento de ordem judicial anexo a esta 

decisão, defiro o pedido de busca de bens móveis via sistema RENAJUD.

3. Após a consulta realizada junto ao sistema RENAJUD, verificou-se a 

inexistência de bens móveis em nome da parte executada, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

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.: 781126 Nr: 6638-38.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APM, EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GWMM

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 53 de 306



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6638-38.2015.811.0003

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. Restando infrutífera a tentativa de realização de penhora on-line de 

valores, conforme atesta o detalhamento de ordem judicial anexo a esta 

decisão, defiro o pedido de busca de bens móveis via sistema RENAJUD.

3. Após a consulta realizada junto ao sistema RENAJUD, verificou-se a 

inexistência de bens móveis em nome da parte executada, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

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.: 745559 Nr: 5298-93.2014.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDSDS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 5298-93.2014.811.0003

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. Restando infrutífera a tentativa de realização da busca on-line, 

conforme atesta o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores, 

intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo legal.

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.: 712097 Nr: 7147-71.2012.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNDS, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7147-71.2012.811.0003

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. Restando infrutífera a tentativa de realização de penhora on-line de 

valores, conforme atesta o detalhamento de ordem judicial anexo a esta 

decisão, defiro o pedido de busca de bens móveis via sistema RENAJUD.

3. Após consulta realizada através do sistema RENAJUD, se verificou que 

o bem localizado já possui restrições em seu registro, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual se considera infrutífera tal diligência 

constritiva. Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo o que de direito.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932051 Nr: 5473-14.2019.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELS, LUCIANA COSTA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito, intimando a parte autora, através do patrono, para 

manifestar sobre a certidão de fl. 42, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820581 Nr: 3196-30.2016.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDSA, MDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3196-30.2016.811.0003

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. Restando infrutífera a tentativa de realização de penhora on-line de 

valores, conforme atesta o detalhamento de ordem judicial anexo a esta 

decisão, defiro o pedido de busca de bens móveis via sistema RENAJUD.

3. Após consulta realizada através do sistema RENAJUD, se verificou que 

o bem localizado já possui restrições em seu registro, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual se considera infrutífera tal diligência 
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constritiva. Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo o que de direito.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 744880 Nr: 4878-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLCO, EC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4878-88.2014.811.0003

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. Restando infrutífera a tentativa de realização de penhora on-line de 

valores, conforme atesta o detalhamento de ordem judicial anexo a esta 

decisão, defiro o pedido de busca de bens móveis via sistema RENAJUD.

3. Após consulta realizada através do sistema RENAJUD, se verificou que 

o bem localizado já possui restrições em seu registro, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual se considera infrutífera tal diligência 

constritiva. Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo o que de direito.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002703-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA DE SOUZA E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELI SCHIAVON OAB - MT0011621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002703-31.2019.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que a ação foi proposta por 

apenas um dos herdeiros do falecido Josenito Justino de Sousa. 2. No 

entanto, se extrai dos autos (ID: 19407229) a existência de outros 

herdeiros, sendo necessária a inclusão deles no polo ativo deste feito ou 

que sejam formalizadas as suas respectivas renúncias em favor da parte 

requerente por instrumento público ou termo judicial, conforme os moldes 

do art. 1.806, do Código Civil. 3. Portanto, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize o feito nos moldes 

supracitados, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. 4. Cumprida a determinação supra, venham-me 

conclusos. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 

de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001193-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILSO DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001193-46.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Considerando-se os fatos alegados, mormente a 

necessidade de amparar a parte interditanda material e socialmente, 

antecipo os efeitos da medida de urgência postulada na inicial (art. 1.767, 

inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 13.146/2015), para o fim de nomear, desde 

logo, curadora provisória da parte interditanda a parte requerente, 

autorizando-a a arcar com todas as despesas do tratamento médico da 

parte interditanda, bem como, autorizando-a a movimentar as contas 

bancárias da parte requerida e, também, para fins previdenciários, ficando 

a curadora provisória nomeada depositária fiel dos eventuais valores 

recebidos da Previdência Social e também obrigada à prestação de contas 

quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 

553, do Código de Ritos, e as respectivas sanções, uma vez que a 

curatela afeta tão somente atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, conforme dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. 4. Tendo em vista os documentos que instruem a inicial, 

atestando que o interditando se encontra acamado em estado grave, 

acometido por enfermidade severa, deixo de realizar a audiência de 

entrevista. 5. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, 

determino que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore 

relatório pormenorizado das condições da parte interditanda. 6. Cite-se a 

parte interditanda, para, caso queira, apresentar contestação. 7. Intime-se. 

8. Notifique-se o Ministério Público. 9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001193-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILSO DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001193-46.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Considerando-se os fatos alegados, mormente a 

necessidade de amparar a parte interditanda material e socialmente, 

antecipo os efeitos da medida de urgência postulada na inicial (art. 1.767, 

inciso I, CC e art. 87, da Lei n.º 13.146/2015), para o fim de nomear, desde 

logo, curadora provisória da parte interditanda a parte requerente, 

autorizando-a a arcar com todas as despesas do tratamento médico da 

parte interditanda, bem como, autorizando-a a movimentar as contas 

bancárias da parte requerida e, também, para fins previdenciários, ficando 

a curadora provisória nomeada depositária fiel dos eventuais valores 

recebidos da Previdência Social e também obrigada à prestação de contas 

quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 

553, do Código de Ritos, e as respectivas sanções, uma vez que a 

curatela afeta tão somente atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, conforme dicção do art. 85, do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. 4. Tendo em vista os documentos que instruem a inicial, 
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atestando que o interditando se encontra acamado em estado grave, 

acometido por enfermidade severa, deixo de realizar a audiência de 

entrevista. 5. Sem prejuízo do cumprimento das disposições supra, 

determino que uma assistente social do juízo, imediatamente, elabore 

relatório pormenorizado das condições da parte interditanda. 6. Cite-se a 

parte interditanda, para, caso queira, apresentar contestação. 7. Intime-se. 

8. Notifique-se o Ministério Público. 9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002035-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CRISTINA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002035-31.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o petitório de 

ID: 28152096, abra-se vista dos autos ao requerido para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 329, inciso 

II, do Código de Processo Civil. 2. Após, abra-se vista ao representante do 

Ministério Público e, em seguida, venham-me conclusos para deliberação. 

3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 

de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001076-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES BATISTA OAB - PR18885 

(ADVOGADO(A))

CONSUELO TAQUES FERREIRA SALAMACHA OAB - PR20669 

(ADVOGADO(A))

ALINE FRANCO FERREIRA OAB - PR80074 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSIANE NARLOCH SOUZA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001076-55.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Designo o dia 27.02.2020, às 15h, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação. 3. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e 

seu procurador, bem como o representante do Ministério Público. 4. 

Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 5. 

Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001076-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO MAGALHAES BATISTA OAB - PR18885 

(ADVOGADO(A))

CONSUELO TAQUES FERREIRA SALAMACHA OAB - PR20669 

(ADVOGADO(A))

ALINE FRANCO FERREIRA OAB - PR80074 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSIANE NARLOCH SOUZA DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001076-55.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Designo o dia 27.02.2020, às 15h, para realização da audiência de 

tentativa de conciliação. 3. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e 

seu procurador, bem como o representante do Ministério Público. 4. 

Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 5. 

Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006455-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACIR CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIO CORREIA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006455-45.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando os autos com vagar, nota-se que o patrono da parte autora 

requer a intimação pessoal da própria cliente, uma vez que não mais 

conseguiu contatá-la. 2. Assim, por considerar que o contato entre 

advogado e cliente não guarda nenhuma relação com o mister jurisdicional, 

indefiro o pleito de ID: 28209125, eis que se trata de atribuição da própria 

parte e de seu patrono. 3. Em consequência, abra-se vista dos autos à 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de 

direito, possibilitando, assim, a regular tramitação processual, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso 

III, do Código de Ritos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007343-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO FERNANDES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DOS SANTOS FERNANDES OAB - 050.368.921-19 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO GUIMARAES VIEIRA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007343-77.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor do 

ofício de ID: 27661539, designo o dia 19.03.2020, às 13h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora e seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 3. Intime-se a parte requerida dos termos da inicial e 

para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da 

audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do 

CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do 

Digesto Processual Civil. 4. Sem prejuízo do acima determinado, expeça-se 

carta precatória à Comarca de Guiratinga/MT para que aquele juízo 

proceda com a nomeação de advogado dativo para representar o 

requerido, uma vez que não possui condições financeiras, conforme se 

verifica da certidão de ID: 21416818. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1017087-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINEI PAULINA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1017087-96.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 02.03.2020, às 16h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017087-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINEI PAULINA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE FIGUEIREDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1017087-96.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 02.03.2020, às 16h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público. 5. Cite-se a parte requerida dos termos da inicial e para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005403-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO OAB - MT7164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRY GABRIEL QUEIROZ DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005403-77.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pedido 

formulado pela parte autora de citação por edital, tendo em vista que esta 

medida é excepcional, sendo possível apenas quando esgotadas todas as 

tentativas de localização do endereço da parte requerida, daí passando a 

considerá-lo em local incerto e não sabido, preenchendo o requisito para 

esta espécie de citação, conforme preceitua o art. 256, §3º, do Código de 

Processo Civil, o que não deve ser aplicado no caso em apreço. 2. 

Determino que se proceda imediatamente à busca de endereço da parte 

demandada junto ao convênio TJ/TRE. 3. Sendo positiva a diligência supra, 

proceda-se com a citação da parte requerida no endereço informado. 

Caso negativa, abra-se vista dos autos à parte autora para sua 

manifestação, no prazo legal. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005403-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO OAB - MT7164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRY GABRIEL QUEIROZ DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005403-77.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pedido 

formulado pela parte autora de citação por edital, tendo em vista que esta 

medida é excepcional, sendo possível apenas quando esgotadas todas as 

tentativas de localização do endereço da parte requerida, daí passando a 

considerá-lo em local incerto e não sabido, preenchendo o requisito para 

esta espécie de citação, conforme preceitua o art. 256, §3º, do Código de 

Processo Civil, o que não deve ser aplicado no caso em apreço. 2. 

Determino que se proceda imediatamente à busca de endereço da parte 

demandada junto ao convênio TJ/TRE. 3. Sendo positiva a diligência supra, 

proceda-se com a citação da parte requerida no endereço informado. 

Caso negativa, abra-se vista dos autos à parte autora para sua 

manifestação, no prazo legal. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015858-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MATSUMOTO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LIMA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1015858-04.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Tendo em vista que há interesse de menor, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público. 4. Após, venham-me os autos 

conclusos para deliberação quanto ao acordo de ID: 26890299. 5. 

Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003281-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON VICENTE VITORINO MARTINS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003281-96.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 27515346. 2. No mais, compulsando os autos com vagar, vê-se que a 

parte autora atingiu a maioridade civil e que não há nos autos procuração, 

por ele assinada, outorgando poderes ao causídico. 3. Sendo assim, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

sua representação processual. 4. Após, venham-me conclusos. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013151-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FERRONATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DIRCE DOS ANJOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013151-63.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO aforada por CÍCERO FERRONATO JÚNIOR 

em face de ANA DIRCE DOS ANJOS DE SOUZA (qualificados nos autos). 

2. A parte autora requereu a desistência da ação e a sua extinção sem 

resolução de mérito (ID: 27921109). 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 VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à 

parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 

do Estatuto Processual Civil, sendo, então, possível à parte requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada. 6. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual 

Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 

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

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013151-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FERRONATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DIRCE DOS ANJOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013151-63.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO aforada por CÍCERO FERRONATO JÚNIOR 

em face de ANA DIRCE DOS ANJOS DE SOUZA (qualificados nos autos). 

2. A parte autora requereu a desistência da ação e a sua extinção sem 

resolução de mérito (ID: 27921109). 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 VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à 

parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 

do Estatuto Processual Civil, sendo, então, possível à parte requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada. 6. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual 

Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 

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

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008786-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA ESTEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

ANTONIA MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

ALZENI ESTEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Luzia Esteves Rodrigues (REQUERIDO)

SINVAL ESTEVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008786-97.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, caput, CPC), o arrolamento dos bens deixados por 

SINVAL ESTEVES RODRIGUES (qualificado nos autos), na forma delineado 

no ID: 22621130, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito tramitado sob 

o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, 

sejam expedidos os competentes formais 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, em não havendo 

pendências, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002035-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002035-60.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por AMARILDO FERREIRA 

DOS SANTOS em face do ESPÓLIO DE ESCOLÁSTICO RODRIGUES 

NOVAES, representado por sua inventariante, Sr.ª Maria Joana da Silva 

Rodrigues (qualificados nos autos). 2. Em síntese, conforme se depreende 

da inicial de ID: 18541720, o requerente aduz ser credor do de cujus da 

quantia de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais), 

representados por 03 (três) cheques, sacados contra o banco SICOOB 

(SICOOB SUL), agência/cooperativa 4349, banco 756, conta corrente nº 

92-2, emitidos e assinados pelo Sr. Escolástico Rodrigues Novaes 

(falecido). 3. Inicial recebida no ID: 18640923. 4. No ID: 20856374, a 

inventariante, Sr.ª Maria Joana da Silva Rodrigues diz não se opor ao 

pedido de habilitação de crédito formulado na exordial. 5. Por fim, 

vieram-me os autos conclusos para a sentença. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Antes de examinar o mérito, importante trazer 

à baila o que dispõe o art. 644, da Lei Instrumental Civil: “Art. 644. O credor 

de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no 

inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido 

no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça 

separação de bens para o futuro pagamento.” (grifo nosso) 7. Da análise 

percuciente dos autos, verifica-se que a parte autora carreou ao 

processo os títulos de crédito constantes nos IDs n.º 18541739, 18542141 
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e 18542143, os quais demonstram a celebração de um negócio jurídico 

com o Sr. Escolástico Rodrigues Novaes (falecido). 8. Logo, considerando 

que a inventariante não se opôs ao pleito de habilitação de crédito 

formulado no ID: 1854172, a procedência do pedido inicial é medida que se 

impõe, possibilitando assim a habilitação do crédito do autor nos autos do 

inventário, bem como a separação de bens suficientes para a satisfação 

integral da dívida contraída pelo falecido. 9. Pelo exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido articulado na 

exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, para 

deferir a habilitação do crédito de AMARILDO FERREIRA DOS SANTOS, no 

valor de R$ 142.000,00 (cento e quarente e dois mil reais), nos autos do 

Inventário do ESPÓLIO DE ESCOLÁSTICO RODRIGUES NOVAES, processo 

n.º 1008537-49.2018.8.11.0003, bem como para ordenar que se faça 

separação de bens para o futuro pagamento, nos termos do art. 644, 

parágrafo único, do CPC. 10. Sem condenação em custas e honorários, 

eis que incabíveis à espécie. 11. Traslade-se cópia desta sentença aos 

autos principais (Inventário n.º 1008537-49.2018.8.11.0003). 12. Decorrido 

o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1001717-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE AUREA DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES OAB - 303.905.831-20 

(REPRESENTANTE)

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001717-77.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por ELENICE ÁUREA DA 

SILVA em face do ESPÓLIO DE ESCOLÁSTICO RODRIGUES NOVAES, 

representado por sua inventariante, Sr.ª Maria Joana da Silva Rodrigues 

(qualificados nos autos). 2. Em síntese, conforme se depreende da inicial 

de ID: 18306623, a requerente aduz ser credora do de cujus da quantia de 

R$ 100.634,43 (cem mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e 

três centavos), representados por 06 (seis) cheques, sacados contra o 

banco SICOOB (SICOOB SUL), agência/cooperativa 4349, banco 756, 

conta corrente nº 92-2, emitidos e assinados pelo Sr. Escolástico 

Rodrigues Novaes (falecido). 3. Inicial recebida no ID: 18310511. 4. No ID: 

20854840, a inventariante, Sr.ª Maria Joana da Silva Rodrigues diz não se 

opor ao pedido de habilitação de crédito formulado na exordial. 5. Por fim, 

vieram-me os autos conclusos para a sentença. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Antes de examinar o mérito, importante trazer 

à baila o que dispõe o art. 644, da Lei Instrumental Civil: “Art. 644. O credor 

de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no 

inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido 

no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça 

separação de bens para o futuro pagamento.” (grifo nosso) 7. Da análise 

percuciente dos autos, verifica-se que a parte autora carreou ao 

processo os títulos de crédito constantes no ID n.º 18306629, os quais 

demonstram a celebração de um negócio jurídico com o Sr. Escolástico 

Rodrigues Novaes (falecido). 8. Logo, considerando que a inventariante 

não se opôs ao pleito de habilitação de crédito formulado no ID: 18306623, 

a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, possibilitando 

assim a habilitação do crédito da autora nos autos do inventário, bem 

como a separação de bens suficientes para a satisfação integral da dívida 

contraída pelo falecido. 9. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, julgo procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do 

art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, para deferir a habilitação do 

crédito de ELENICE ÁUREA DA SILVA, no valor de R$ 100.634,43 (cem mil, 

seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos), nos autos 

do Inventário do ESPÓLIO DE ESCOLÁSTICO RODRIGUES NOVAES, 

processo n.º 1008537-49.2018.8.11.0003, bem como para ordenar que se 

faça separação de bens para o futuro pagamento, nos termos do art. 644, 

parágrafo único, do CPC. 10. Sem condenação em custas e honorários, 

eis que incabíveis à espécie. 11. Traslade-se cópia desta sentença aos 

autos principais (Inventário n.º 1008537-49.2018.8.11.0003). 12. Decorrido 

o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000951-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENITA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DA SILVA DIAS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000951-87.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

presente sobrepartilha. 2. Presentes os pressupostos, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo-lhe as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela necessitada. 3. Nomeio como 

inventariante a Sr.ª Enita da Silva Dias, nos termos do art. 660, inciso I, c.c. 

art. 670, ambos do Código de Processo Civil. 4. Considerando que foram 

juntados todos os documentos necessários à homologação da 

sobrepartilha, JULGO, por sentença (art. 669, inciso II, c.c art. 670, CPC), a 

sobrepartilha dos bens deixados por MIGUEL DA SILVA DIAS (qualificado 

nos autos), na forma pleiteada pela inventariante, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros. 5. 

Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, 

decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de 

partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação. 6. Em atendimento ao art. 659, 

§ 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda 

Pública. 7. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006829-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. D. A. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002906-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. K. S. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. A. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001135-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. M. (AUTOR(A))

E. K. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

LOURETA DE NOVAES SANTOS OAB - 500.247.105-63 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001135-43.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. A ação é de revisão de pensão 

alimentícia. Rege-se pelo rito especial da Lei n.º 5.478, de 25.07.68, em 

razão do disposto em seu artigo 13. II. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC. III. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. IV. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência para 

fins de majorar o valor dos alimentos destinados aos autores da quantia 

atual de 39,77% (trinta e nove vírgula setenta e sete por cento) do salário 

mínimo mensal para 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos 

do requerido. Para a concessão da tutela de urgência pretendida pela 

parte autora, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos do art. 

300 do CPC. O primeiro requisito é quanto à existência da probabilidade do 

direito, de onde se pressupõe prova de que houve alteração da fortuna do 

alimentante, ou da necessidade do alimentado, sendo estes os requisitos 

do art. 15 da Lei 5.478/68. Com efeito, relata os demandantes que a 

homologação do ajuste referente a verba alimentar ocorreu em 

25/02/2016, no entanto, em razão dos problemas de saúde sofridos pela 

genitora, a representante legal (avó materna) teve que modificar o 

domicílio para esta cidade, acarretando ônus familiar e sobrecarga das 

despesas à ascendente, os quais, consistem em moradia, vale transporte, 

material escolar, vestuário, lazer, dentre outras situação, agravada pelo 

descumprimento do genitor, ora requerido, em custear a metade das 

despesas extraordinárias, conforme convencionado entre os 

responsáveis (ID 28431033). Em contrapartida, afirma que o requerido 

encontra-se em situação financeira estável e confortável, exercendo o 

cargo de gerência de setor junto à empresa Bunge Alimentos nesta 

cidade, com renda mensal considerável. No caso, os demandantes não 

trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar que o requerido 

de fato tenha apresentado elevação de seus rendimentos desde o ajuste 

homologado judicialmente. Nesse cenário, a fim de subsidiar o juízo no 

exame do provimento liminar, efetivei pesquisa perante o sistema CAGED, 

extraindo a informação de que o requerido atualmente ostenta vínculo 

empregatício formal em aberto, conforme extrato anexo, em empresa 

prestadora de serviço de limpeza e manutenção. Diante desse contexto, 

analisando os argumentos tecidos, malgrado inexista a comprovação 

efetiva do atual rendimento percebido pelo requerido, eis que ausente 

referida informação no sistema vinculado ao MTE, vislumbro dos autos que 

o alimentante suporta a capacidade de ampliação da verba alimentar 

vindicada, sobretudo diante das necessidades presumidas dos filhos, 

atualmente com 13 e 15 anos e levando-se em consideração, ainda, que 

consoante notícias atreladas à inicial, não vem contribuindo com as 

despesas extraordinárias em favor dos adolescentes. Desta forma, em 

atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, entendo 

prudente ao caso, o redimensionamento dos alimentos em favor dos filhos, 

que aliado a ausência de elementos concretos acerca dos efetivos 

ganhos do alimentante, hei por bem majorar os alimentos para 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo e, consequentemente, dispensá-lo 

do custeio das despesas extraordinárias outrora convencionada entre a 

avó materna e o genitor. Registro que o aludido valor começará a vigorar a 

partir da citação da parte requerida. Sobre o tema, saliento que a 

obrigação de custeio de parte das despesas extraordinárias revela-se 

obrigação genérica, de difícil liquidação numa eventual necessidade de 

execução forçada da sentença, dando azo também à futura judicialização 

do tema, via revisional, em fragrante contrariedade à almejada busca da 

pacificação social, estando os valores ora fixados respaldados no 

ordenamento jurídico vigente, mormente à luz do trinômio 

necessidade-possibilidade-proporcionalidade, a esta fase reservada, e 

contido, inclusive, na pretensão dos demandantes, eis que conforme 

pedido meritório, postula pela majoração dos alimentos atrelados aos 

rendimentos do requerido, deixando de mencionar as despesas 

extraordinárias. Por oportuno, necessário consignar que o critério mais 

seguro e equilibrado para a definição do encargo é o da vinculação ao 

salário mínimo, porquanto, fica garantido o reajuste dos alimentos 

anualmente, em contrapartida a elevação dos preços decorrentes da 

inflação. Assinalo, por derradeiro, que com a formação do contraditório, 

este juízo poderá redimensionar o valor inicialmente estipulado, seja para 

majorar ou minorar referido quantum. V. Designo audiência de conciliação 

para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 17h00min, a realizar-se no Núcleo 

de Conciliação deste Juízo. Cite-se o demandado no endereço indicado na 

petição inicial, intimando-o a comparecer à audiência aprazada, 

acompanhado de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da 

presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC. Em não havendo acordo na audiência, poderão contestar o presente, 

desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da realização da solenidade, sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, CPC). VI. Não havendo 

acordo em audiência, oficie-se à empresa empregadora, consoante 

endereço em anexo para, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhar a este 

juízo informações acerca da remuneração percebida pelo demandado 

(salário, gorjetas, comissões, percentagens, gratificações ajustadas, 

diárias para viagens e abonos – art. 457, §1º e ss, da CLT), forte no 

quanto disposto no art. 5º, § 7º, da Lei 5.478/68, consignando que o 

descumprimento desta determinação importará nas penas previstas no art. 

22 da r. lei. Após, colha-se parecer ministerial. Notifique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 28 de janeiro de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001103-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000468-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO OAB - MT25814/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA OAB - 042.553.281-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o patrono da parte autora, para fazê-la comparecer a audiência 

de 20 de fevereiro de 2020, às 14h30min, a realizar-se no Núcleo de 

Conciliação deste Juízo, bem como para informar dados da conta 

bancária, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001140-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO(A))

LUANA OLIVEIRA DA SILVA OAB - 063.796.031-90 (REPRESENTANTE)

JOYCE ROMERA ALBERTONI OAB - MT26964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. F. (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o patrono da parte autora, para fazê-la comparecer a audiência 

deconciliação para a data de 20 de fevereiro de 2019, às 15h30min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo, bem como para 

regularizar a representação processual, apresentando instrumento de 
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procuração em nome a menor, eis que é ela quem ostenta legitimidade, 

devidamente representada por quem de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias..

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000070-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. F. V. F. (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o patrono da parte autora, para fazê-la comparecer a audiência 

de conciliação para a data de 20 de fevereiro de 2020 às 16h30min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001039-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1012707-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. E. D. J. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034411-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Frigorífico Machado Ltda (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT13059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Transportadora São Rafael Ltda Me (REQUERIDO)

Severino Bezerra de Arruda (REQUERIDO)

Mariuza Canuta 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. 27757270, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 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: 1028701-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA COSTA BETHENCOURT GONÇALVES VILALBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE COSTA TORRES OAB - MS21349 (ADVOGADO(A))

LEISE COSTA BETHENCOURT OAB - 689.884.191-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONCALVES VILALBA (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. 27201804, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 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: 1019877-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO MACHADO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO PEREIRA (REQUERIDO)

A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Maplan Engenharia Construções e Serviços LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 26794006, 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: 1032286-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL OAB - SP287799 (ADVOGADO(A))

MARCIO RICARDO DE SOUZA OAB - SP291333 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVENA ZAHN BOABAID DE BRITO (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. 27917564, 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: 1025928-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RICARDO BARBIERO HEISSLER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27757279, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 28 de janeiro 
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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: 1036351-82.2019.8.11.0041

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:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REQUERIDO)

MARISA CAMARGO PUPIN (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. 26758671, 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: 1038110-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA SANTOS ANTUNES OAB - RJ205732 (ADVOGADO(A))

CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO OAB - RJ067677 (ADVOGADO(A))

LUCIANA VAZ PACHECO DE CASTRO OAB - SP163854 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMY SHING IMPORTACAO LTDA - EPP (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. 27448698, 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: 1027936-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. C. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DALLECRODE CURITIBA OAB - SP344583 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. V. D. A. (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. 27755257, 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: 1055481-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1. V. C. D. C. D. C. (DEPRECANTE)

 

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. 28211723, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 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: 1055492-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1055492-87.2019.811.0041 Vistos. Através da 

petição de id. 28557923, a requerida informa a desistência na oitiva da 

testemunha Gilson Borges da Silva, requerendo, portanto, o cancelamento 

da audiência designada neste juízo. A parte autora, por sua vez, 

manifesta concordância com o pleito formulado e pugna pela devolução da 

carta no estado em que encontra (id. 28578373). Diante disso, declaro 

prejudicada a oitiva da testemunha arrolada pela requerida, cuja audiência 

aconteceria na data de 30/01/2020, às 14h30, cabendo à Secretaria 

devolver a presente à comarca de origem no estado em que se encontra, 

mediante a adoção das baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Às 

providências. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047864-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CÉSAR CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO SANCHES PELLICIONI OAB - MS8348 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORILCE MARIA DE MAGALHAES (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. 26535286, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 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: 1055322-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DOURADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES MARQUES NOBREGA OAB - SP60642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON PEREIRA (REQUERIDO)

CLARICE BEE PERERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR DE JESUS RODRIGUES OAB - MT10438/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ BALBINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1055322-18.2019.8.11.0041 Vistos. Designo o dia 

05/03/2020, às 14h30min, para a realização da audiência objeto do ato 

deprecado, qual seja, oitiva da testemunha Luiz Balbino da Silva. 

Expeça-se mandado de intimação a ser cumprido por oficial de justiça, 

devendo constar do expediente o endereço indicado na carta. A 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada, 

sem motivo justificado, será conduzida coercitivamente e responderá 
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pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. 

Comunique-se o dia e o horário da audiência ao juízo deprecante. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003417-37.2020.8.11.0041

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:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO SALMAZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003417-37.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e devolva-se 

ao juízo deprecante mediante a adoção das providências pertinentes. Os 

valores e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

cerifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003445-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CETRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA GRACIOSA OAB - SC13079 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CURUA ENERGIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003445-05.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos a guia de recolhimento das custas judiciais e o comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388 § 

único). Na oportunidade, deverá também juntar cópia integral da petição 

inicial e procuração. Juntados tais documentos, CUMPRA-SE, servindo 

cópia da presente como mandado. Após o regular cumprimento, 

certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção das 

providências pertinentes. Os valores e demais dados referentes aos 

serviços do meirinho poderão ser consultados através do site 

w w w . t j m t . j u s . b r  n o  c a m p o 

“serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

certifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, arts. 390 

e 393). Às providências. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003561-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAMKOW & GRAMKOW LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA CARNEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003561-11.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003563-78.2020.8.11.0041

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:

ADALTO LIMONGI DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003563-78.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e devolva-se 

ao juízo deprecante mediante a adoção das providências pertinentes. Os 

valores e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência”. Uma vez 

decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

cerifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003596-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADRIANO JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA MUSETI PIAZZA OAB - SP364490 (ADVOGADO(A))

OTOMAR PRUINELLI JUNIOR OAB - SP208146 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO AIELO MIRAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003596-68.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003699-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RESENDE LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA OAB - MT13749-O 

(ADVOGADO(A))

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - MT8942-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (LITISCONSORTES)

Superintendente de Informação da Receita Pública (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003699-75.2020.811.0041 Vistos. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 29 de janeiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003571-55.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ALAILSON SODRE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACEDO GUTERRES OAB - MA7626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003571-55.2020.811.0041 Vistos. Cuida-se de 

precatória extraída de processo que envolve saúde pública. De acordo 

com a Resolução TJ-MT/OE n. 9/2019, vigente a partir de 30/09/2019, a 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande passou a ser a 

competente para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública em 

que o Estado de Mato Grosso figura como parte, inclusive cartas 

precatórias. Pelo exposto, e considerando que esta precatória se amolda 

aos preceitos da aludida Resolução, deverá a Secretaria promover a sua 

redistribuição à referida Vara, mediante a adoção das providências 

necessárias. Comunique-se o juízo deprecante acerca desta decisão. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002312-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMIDIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se o autor para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se o 

benefício aposentadoria por invalidez acidentária já foi implantado. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001263-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DE SOUZA FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO MORAES OAB - MT0004732S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Faculto ao impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a 

petição inicial, juntando aos autos o histórico dos autos de infrações em 

debate e/ou o extrato do DETRAN com histórico de AR, sob pena de 

indeferimento da inicial, consoante dispõe o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001477-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE BORGES CORDEIRO OAB - MT20206/O (ADVOGADO(A))

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE TOMEM CIÊNCIA QUE FOI 

DESIGNADA DATA PARA O INICIO DOS TRABALHOS PERICIAIS, 

REALIZAR-SE-A NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020 AS 13H00, NA SALA 

DESTA ESCRIVANIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DE 

RONDONOPOLIS-MT .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010544-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO CORREA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO (REU)

MARIO CESAR DA SILVA ALVARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERCI ALVARES OAB - SP27164 (ADVOGADO(A))

MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA OAB - MT5780/O (ADVOGADO(A))

STALYN PANIAGO PEREIRA OAB - MT0006115A (ADVOGADO(A))

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1010544-14.2018.8.11.0003. AUTOR(A): SEBASTIAO ANTONIO CORREA 

FILHO RÉU: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, MARIO CESAR DA 

SILVA ALVARES VISTO. SEBASTIÃO ANTÔNIO CORREA FILHO ajuizou 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO e do médico 

MÁRIO CÉSAR DA SILVA ÁLVARES, alegando, em síntese, em 

14/03/2018, foi submetido ao procedimento cirúrgico de reversão de 

colostomia, no Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella; 

após a alta médica, em 20/03/2018, o Requerente voltou a ser internado 

em 21/03/2018, em virtude de complicações no pós-operatório; passou a 

notar vazamento mal cheiroso na região da cirurgia, bem como o 

surgimento de dois “buracos”; em 24/04/2018, enquanto a cônjuge do 

Requerente realizava os curativos, notou a existência de um “pano 

branco” dentro de um dos buracos abertos no abdome do autor. O 

Requerente alega negligência e imprudência médica, motivo pelo qual 

propõe esta ação, visando o recebimento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 190.800,00. Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO 

apresentou contestação, dizendo que “não há provas que de fato o 

suposto pano branco tenha sido encontrado dentro do Requerente, sendo 

que não fora juntado aos autos fotos/vídeos do dito pano dentro do 

Requerente. Somente há a palavra da esposa do Requerente”. O médico 

MÁRIO CÉSAR DA SILVA ÁLVARES também contestou o pedido, 

oportunidade que negou todos os fatos. O contestante esclareceu que 

“Durante todo o período que o paciente esteve internado, inclusive quando 

da realização da cirurgia em questão, esteve medicado, conforme 

prescrição terapêutica acostada aos autos, e acompanhado por médicos 

especialistas durante toda sua evolução, quer seja pelo contestante, Mario 

César da Silva Álvares, quer seja pelo Dr. Alexandre Franca, quem 

realizou a primeira intervenção cirúrgica referente a reversão, que se deu 

em 15 de março de 2018, a qual, ensejou este segundo procedimento 

emergencial”. Destacou, ainda, que os ““buracos” tratam-se de feridas 

cirúrgicas, que no caso do autor se deram, possivelmente devido à 

realização de 04 intervenções cirúrgicas no mesmo local, restando a pele 

frágil, levando inclusive em consideração o fator idade, o que por si só, 

com a realização de curativos e prescrição médica, vem a se normalizar”. 

Por fim, “com relação a odor/secreção mal cheirosa, mister ponderar que 

não condiz com a realidade, conforme restou atestado em todo seu 

acompanhamento médico, mas não se há de olvidar que a intervenção 

realizada no paciente se deu em razão de rompimento do intestino grosso, 

com vazamento de fezes, o que, além de evidenciar a maior probabilidade 

de infecção, e esta em razão especificamente do contato deste material 

biológico com os demais tecidos, é nítido o estratosférico risco de morte 

que o paciente esteve apto, mas fora prontamente atendido, medicado e 

exposto a melhor técnica disponível para sua intervenção, estando o 

paciente saudável, dentro de todos os parâmetros de suas condições, 

não havendo que se falar outrossim, em qualquer responsabilização ou 

conduta ilícita do Requerido ou do hospital”. Citada, SOCIEDADE 

BENEFICENTE SÃO CAMILO - SBSC contestou o pedido, oportunidade em 

que arguiu a preliminar de nulidade de citação, uma vez que a citação 

ocorreu em nome do Hospital Regional de Rondonópolis e não do 

contestante. Também arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que na época do evento danoso, ou seja, 21 de março de 2018, não 
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figurava como gestora do HRR, comprovando inclusive tal situação 

através da Portaria 174/GBSES, que, em outubro de 2017, a equipe de 

transição do Estado de Mato Grosso retomou integralmente as atividades 

do HRR. Quanto ao mérito, sustentou que “inexiste qualquer ato ilícito 

praticado, tampouco caracterização de dano ou comprovação de nexo de 

causalidade, condições essenciais para o reconhecimento de eventual 

responsabilização, o que não ocorrera no presente caso”. A parte autora 

impugnou as contestações. Na fase de especificação de provas, a parte 

autora informou que tem interesse na oitiva de testemunha e realização de 

perícia. O ESTADO DE MATO GROSSO também requereu a produção de 

prova pericial. O médico MÁRIO CÉSAR DA SILVA ÁLVARES pugnou pelo 

julgamento antecipado do mérito. É o relatório. Decido. I - RESOLUÇÃO 

DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES (Art. 357, I do CPC). 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – 

SBSC A referida demandada arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, 

dizendo que na época do evento danoso, ou seja, 21 de março de 2018, 

não figurava como gestora do HRR. Referida preliminar merece vingar, 

pois a demandada comprovou tal situação por meio da Portaria 

174/GBSES, onde consta que, em setembro de 2017, bem antes da data 

do evento danoso, ou seja, março de 2018, encerrou-se o contrato de 

gestão n. 002/SES/MT/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado de 

Saúde - SES/MT e a Sociedade Beneficente São Camilo - SBSC, para 

gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de 

saúde, no Hospital Regional de Rondonópolis “Irmã Elza Giovanella”, 

localizado no Município de Rondonópolis. A citada portaria foi publicada no 

Diário Oficial do Estado em 14 de setembro de 2017. Com isso, revela-se 

ser absolutamente impossível a responsabilização da demandada pelo 

evento danoso, posto que ela não geria o hospital na época em que o 

autor sofreu o suposto dano apontado na petição inicial. Posto isso, 

reconheço a ilegitimidade passiva da SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO 

CAMILO – SBSC e julgo extinto o processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Condeno a parte autora 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). Caso a parte autora vença a 

demanda em relação aos demais réus, o valor dos honorários acima 

fixados deverão ser descontados do possível valor que a parte autora 

venha a receber no futuro. Para atualização do valor dos honorários 

advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o 

valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 

do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora (índice de 

remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do 

devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença. 

II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória recairá sobre: a) 

a existência do suposto dano experimentado pela parteautora, o nexo de 

causalidade e o possível valor dos danos pleiteados na petição inicial; b) 

identificação do suposto erro médico na forma relatada na petição inicial. III 

– DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em 

debate, diante da peculiaridade da causa que diz respeito a possível erro 

médico, diante da hipossuficiência da parte autora e da dificuldade dele em 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, resolvo inverter o ônus da 

prova. Adoto essa medida devido à hipossuficiência que não se diz 

respeito apenas a questões de ordem financeira, mas igualmente técnica, 

como no caso dos autos, em que o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

médico possuem, por certo, conhecimento e condições técnicas, além de 

informações, em muito superiores, a da parte autora. Assim, os réus 

devem provar que agiram corretamente e em conformidade com a ciência 

médica hoje disponível, demonstração extremamente difícil para a parte 

autora. Assim, inverto o ônus da prova, a teor do art. 373, § 1º do CPC. IV 

– DA PROVA PERICIAL. As partes pugnaram pela realização de perícia 

técnica, para que seja emitido um parecer conclusivo acerca da 

existência, inexistência e/ou extensão dos supostos danos na autora, 

motivo pelo qual determino o seguinte: 1. Nomeio a empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, 

Bairro Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, 

fone (65) 98112-2338, para realizar a perícia nos prontuários médicos 

juntados aos autos e no próprio autor, devendo o laudo ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia de início dos trabalhos 

periciais. A empresa nomeada deverá indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o nome do médico perito na área em que o autor foi operado para realizar 

os trabalhos. 2. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 3. Nada sendo arguido, intime-se o perito 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: 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. 4. Apresentada a proposta, intimem-se 

as partes da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no 

prazo comum de 05 (cinco) dias. 5. Os honorários periciais serão 

suportados pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo médico MÁRIO 

CÉSAR DA SILVA ÁLVARES, pelo fato de ter sido invertido o ônus da 

prova e em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 6. 

Apresentado o laudo pericial, designarei a audiência de instrução e 

julgamento. 7. Intimem-se as partes para, querendo, pedirem 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, findo o qual a decisão se torna estável. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 8 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012800-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIART TELAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENAN LEMOS VILLELA OAB - RS52572 (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Intime-se a empresa executada para apresentar os balancetes 

mensais de 2019, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido pelo 

exequente. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009030-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS SALES E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

VISTO. DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) 

meses, requerido pelo autor. Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte 

autora para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003733-04.2019.8.11.0003

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:

JOSE TAVEIRA DE PAULA (REU)

 

INTIMAÇÃO AO DRº RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA , representando o 

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS/MT, PARA QUE MANIFESTE-SE , NO PRAZO DE 10(DEZ) 

DIAS, ACERCA DA CERTIDÃO ID. Nº 28197485 E 28198242 JUNTADA 

NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003519-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIVAN DE CASTRO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte requerente, advº (ª) WALEF CAIK 

CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A)), OAB/MT 21.568-O, para tomar 

ciência da data designada para a realização da pericia, pelo médico perito 

Diógenes Garrio Carvalho, no dia 23/03/2020 (segunda-feira), às 

08h:20min, na Clínica Gera Medicina – em frente à Escola Adventista) Rua 

Afonso Pena , nº 809- Centro .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009212-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PACIFICO DE ARAUJO (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)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª TATIANE SAYURI 

UEDANMIQUELOTI, PARA QUERENDO MANIFESTAR, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, DO LAUDO PERICIAL.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1008713-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ROJAS DE JESUS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA OAB - MS0013707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

WALTER FONSECA BORGES (EMBARGADO)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 10/10/19 FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008113-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. G. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. (REU)

 

PROCESSO Nº 1008113-70.2019.8.11.0003 VISTO. DANIA MARIA GRINGS 

KUHN ajuizou ação de anulação de ato jurídico c/c cobrança de decote 

salarial em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, 

que é servidora pública municipal há 25 (vinte e cinco) anos, e que houve 

a elevação do seu nível em 2003, haja vista que concluiu o mestrado na 

Universidade Central Marta Abreu de Las Villas, no referido ano. Informou 

que foi rebaixada em 07 de novembro de 2014, por força do Decreto nº 

7.454/2014, o qual reconheceu a não convalidação do mestrado pelo MEC, 

reduzindo-a da classe F para classe E. Asseverou que sofreu uma 

redução salarial de aproximadamente 18,7 %, referente a gratificação do 

mestrado, já no mês de novembro de 2014, o que é ilegal. Alegou que foi 

rebaixada depois de 11 (onze) anos, todavia a administração pública pode 

rever os seus atos somente dentro do prazo decadencial de 05 (cinco) 

anos. Sustentou, ainda, que é absolutamente impossível a redução de 

salário, pois a irredutibilidade salarial é uma garantia constitucional do 

servidor público. Assim, requereu a concessão de tutela provisória de 

urgência, para restabelecer o seu salário base, acrescendo-lhe o 

montante de 18,7% (Id. 22087795). Ao final, requereu, ainda, que seja 

declarada a nulidade do ato administrativo de rebaixamento de classe da 

autora diante da decadência ou da redução salarial no montante de 18,7%, 

bem como seja o Município condenado a pagar os valores atrasados 

referente a progressão salarial. O pedido de tutela de urgência foi 

indeferido (id. 22388308). O Município de Rondonópolis contestou a ação e 

alegou preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que não 

houve qualquer irregularidade no aduzido rebaixamento (da classe F para 

classe E), já que os cursos de mestrado e doutorado feitos no exterior 

tenham validade em território nacional é necessário um processo de 

reconhecimento nos termos da legislação brasileira (artigo 48 da Lei nº 

9.349/96). Logo, como está pendente de regularização, seu “diploma de 

mestre” não permite fruição do título para fins de quaisquer vantagens 

funcionais. Sobre o prazo decadencial, asseverou que o documento que 

deu origem ao seu direito não tem validade no mundo jurídico, tratando-se 

de ato inexistente e somente os atos tidos como anuláveis podem ser 

contemplados pelos efeitos da decadência (id. 23852678). Intimada, a 

parte autora não se manifestou sobre a contestação (id. 25809350). 

Intimado para especificar as provas, o parte autora informou que não há 

outras provas a serem produzidas (id. 26531412. O Município de 

Rondonópolis, por sua vez, não se manifestou (id. 26774940). É o 

relatório. Decido. A matéria em discussão no feito possibilita ao juízo 

conhecer diretamente do pedido proferindo sentença, por ser unicamente 

de direito e não haver necessidade de produção de prova em audiência, 

nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. De início, 

anoto que, apesar de o Município de Rondonópolis ter alegado ilegitimidade 

passiva, os fundamentos da defesa estão inteiramente ligados ao mérito 

da demanda, não havendo qualquer matéria a ser analisada em sede de 

preliminar. Versam os autos sobre ação ordinária ajuizada por servidora 

pública municipal - ocupante do cargo de professora - visando anular o 

ato que revogou a progressão por escolaridade na sua carreira, por ter 

apresentado certificado de conclusão do mestrado emitido pela 

Universidade Central Marta Abreu de Las Villas – Cuba, sem a validação 

em território nacional. Pois bem. A Constituição Federal submeteu as 

universidades à lei de diretrizes e bases da educação nacional prevista no 

seu art. 22, inciso XXIV. A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), em seu artigo 48, preceitua: “Art. 48. Os diplomas de cursos 

superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional 

como prova da formação recebida por seu titular. § 1º Os diplomas 

expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e 

aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados 

em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. § 2º Os 

diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão 

revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível 

e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de 

reciprocidade ou equiparação. § 3º Os diplomas de Mestrado e de 

Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser 

reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação 

reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível 

equivalente ou superior.” Como se vê, o reconhecimento do título de 

mestrado obtido no exterior, para adquirir validade no Brasil, reveste-se de 

formalidades previstas na lei, descabendo afirmar-se que, obtido o grau 

de mestre, pela só conclusão do curso, os efeitos, para fins de percepção 

de vantagens remuneratórias, são imediatos ou tem efeitos retroativos. 

Com efeito, a jurisprudência vem entendendo pela necessidade de 

revalidação de diplomas obtidos no exterior para fins de reconhecimento 

de direito à progressão funcional, como demonstram os julgados a seguir 

colacionados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RETRIBUIÇÃO POR 

TITULAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SUSTAÇÃO. DIPLOMA 

EXPEDIDO EM UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. NECESSIDADE DE 

VALIDAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 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. Intelecto do art. 300 do novo CPC. 2. Os 

diplomas expedidos por universidades estrangeiras só terão validade em 

território nacional após revalidados por universidades brasileiras nos 

termos da Lei. Não basta que os diplomas apresentados sejam válidos, 

verdadeiros, hígidos, pois a Lei exige a sua revalidação (art. 48, §3º, da 

Lei nº 9.394/96). 3. Quanto à alegada decadência/prescrição para a 

anulação dos atos concessórios das retribuições, é possível fazer-se um 

paralelo ao entendimento jurisprudencial que se firmou nos casos de 

revisão de aposentadorias, ordinariamente, feitas pelo TCU. Nessa linha, 

por ser o Ministério Público Federal, ente responsável por, dentre outras 
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funções, fiscalizar e proteger o patrimônio público, aplicável o mesmo 

raciocínio de imprescritibilidade diante de eventual ilegalidade. (TRF 4ª R.; 

AG 5030594-64.2017.404.0000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Luís Alberto 

Dazevedo Aurvalle; Julg. 27/09/2017; DEJF 29/09/2017)” 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCLUSÃO DO 

CURSO DE MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA, PARA 

FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE 

REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. LEI 9.394/96. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. I (...) IV. O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a 

jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, "consoante o 

disposto na Lei n. 9.394/96, instituidora das diretrizes e bases da 

educação nacional, impõe-se, para validade no território nacional, prévio 

processo de revalidação de diplomas conferidos por instituições de ensino 

estrangeiras" (STJ, AgRg no AREsp 813.969/PR, Rel. Ministra REGINA 

HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2016). “PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. Diploma 

não reconhecido pelo MEC. Requisitos para progressão funcional não 

preenchidos. Fundamento do acórdão recorrido não impugnado nas 

razões recursais. Incidência da Súmula nº 283/STF. Dissídio 

jurisprudencial prejudicado. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 

1.749.097; Proc. 2018/0149653-0; PB; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; 

Julg. 01/08/2018; DJE 06/08/2018; Pág. 9887)” No caso, a autora juntou 

certificado de conclusão do curso de mestrado em ciência da educação, 

realizado no período de 2000 a 2003, expedido pela Universidade Central 

Marta Abreu de Las Villas, na cidade de Havana, em Cuba (id. 22087844). 

A servidora não demonstrou que o diploma de mestrado expedido pela 

universidade estrangeira tenha sido reconhecido e avaliado por instituição 

competente em território nacional, ônus que lhe competia. Nesse contexto, 

o certificado de conclusão do curso de mestrado em ciência da educação 

é inidôneo para fundamentar a concessão da progressão, de modo que 

afigura-se acertado o procedimento adotado pelo Município de 

Rondonópolis em revogar a progressão funcional erroneamente concedida 

a autora em março/2013. Como se sabe, a administração pública pode 

rever e invalidar seus próprios atos, apoiada no seu poder de autocontrole 

e autogestão, sobretudo quando se encontrem eles eivados de ilegalidade, 

em nome dos princípios que norteiam a probidade administrativa, quais 

sejam: da legalidade e da moralidade. Inteligência da Súmula nº 473 do 

Supremo Tribunal Federal - STF. É certo também que a Lei 9.784/99, ao 

disciplinar o procedimento administrativo, estabeleceu o prazo de cinco 

anos para que pudesse a administração revogar os seus atos (art. 54). 

Entretanto, adoto o entendimento de que a decadência administrativa 

somente se aplica em relação aos atos anuláveis, e não aos nulos. Isto 

porque não se poderia admitir que a administração fosse tolhida de seu 

dever de rever atos eivados de ilegalidade, conforme determina o artigo 

114 da Lei nº 8.112/90, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais 

da moralidade e da legalidade. Sendo assim, não é possível o 

reconhecimento da decadência no caso de pagamentos efetuados sem a 

devida previsão legal. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. REMESSA 

NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. 

REVISÃO. PORTARIA 1.104/GM-3/1964. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Os atos que contêm vícios de legalidade - e 

que são a grande maioria dos atos inválidos - não são anuláveis, mas" 

nulos", ou seja, não somente podem como devem a qualquer tempo ser 

invalidados pela Administração, com apoio em seu poder de autotutela, 

sob pena de inobservância do princípio da legalidade (art. 37, caput, CF) . 

2. Inexistindo controvérsia nos autos quanto ao acerto da decisão que 

motivou a abertura de processo de anulação da portaria concessiva de 

anistia política, explicitada na Nota nº 650/2012 do Grupo de Trabalho 

Interministerial MJ/AGU e Portaria Interministerial nº 134/2011, merece ser 

respaldada a atuação da Administração, uma vez que esta, ao constatar a 

erronia, tem o dever de reformar o ato administrativo, de molde a reparar o 

erro cometido, sem que daí se possa extrair qualquer ilegalidade ou abuso 

de poder. 3. Neste sentido a orientação traçada pelo conhecido Enunciado 

n.º 473 da Súmula da Jurisprudência Predominante do STF ("A 

Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial"). 4. Remessa necessária e apelação da União providas. Pedido 

inicial julgado improcedente.”(APELRE 2013.51.01.008789-1, 

Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DASILVA, TRF2 - OITAVA 

TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:15/02/2016). “APELAÇÃO. 

ADMINISTRATIVO. MILITAR ORIUNDO DO QUADRO DE TAIFEIROS DA 

FAB. INATIVIDADE. LEI Nº 12.158/2009. RECEBIMENTO DE PROVENTOS 

COM BASE NO SOLDO DE SEGUNDO-TENTENE. IMPOSSIBILIDADE. 

REVISÃO DO ATO CONCESSÓRIO PELA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. ATO NULO. 

INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. 1. 

Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença que julgou 

improcedente o pedido, que objetivava a manutenção do pagamento dos 

proventos de inatividade com base no soldo de Segundo- Tenente da FAB, 

impedindo que a Administração Castrense venha a efetuar a redução da 

sua remuneração. (...) 5. Este Tribunal Regional Federal tem adotado o 

entendimento de que a decadência administrativa somente se aplicaria em 

relação aos atos anuláveis, e não aos nulos. Isto porque não se poderia 

admitir que a Administração fosse tolhida de seu dever de rever atos 

eivados de ilegalidade, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais 

da isonomia, legalidade e moralidade (TRF2. APELRE 2013.51.01.018708-3. 

Relator: Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva. Órgão Julgador: 

8ª Turma Especializada. E- DJF2R: 06/03/2017; TRF2. AC 

2001.51.10.004687-5. Relator: Desembargador Federal Aluisio Gonçalves 

de Castro Mendes. Órgão Julgador: 5ª Turma Especializada. E-DJF2R: 

09/02/2017; TRF2. APELRE 2015.51.01.030521-0. Relator: Desembargador 

Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho. Órgão Julgador: 7ª Turma 

Especializada. E-DJF2R: 10/01/2017). 6. Desse modo, não há que se falar 

em fluência de prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, 

sendo possível à Administração corrigir seu ato eivado de ilegalidade, 

ainda mais se considerarmos que o apelante foi previamente notificado 

pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica acerca da 

existência do procedimento de revisão do pagamento de seus proventos, 

ocasião em que lhe foi garantido o exercício do direito ao contraditório e 

ampla defesa. 7. Negado provimento à apelação. (TRF 2ª R.; AC 

0115291-35.2017.4.02.5117; Quinta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. 

Aluísio Gonçalves de Castro Mendes; Julg. 10/04/2018; DEJF 16/04/2018) 

Por fim, não há que se falar na decadência prevista no art. 54 da Lei n. 

9.784/99, já que o certificado de conclusão do curso de mestrado em 

ciência da educação, expedido pela Universidade Central Marta Abreu de 

Las Villas, não gerou o efeito de consumar o reenquadramento desejado, 

ato cujo aperfeiçoamento dependia de reconhecimento de instituição 

competente em território nacional. Com estas considerações, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por DANIA MARIA GRINGS KUHN 

em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o que faço para julgar 

extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. DOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. Considerando os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, 

aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do 

CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo 

disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios 

obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante 

(10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 200.000,00), não se 

justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste 

feito pelo Procurador do Município, considerando que não há complexidade 

na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da 

prestação dos serviços. Conforme acima fundamentado, condeno a 

autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do feito 

(seis meses), o local da prestação dos serviços, a boa fundamentação e 

bom direito trazidos na contestação, e por não haver complexidade na 

causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, 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). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007943-98.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF OAB - DF28432 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO Nº 

1007943-98.2019.8.11.0003 VISTO. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 

ajuizou ação de embargos à execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS alegando, em síntese, irregularidade na constituição do 

crédito das CDA nº 1205/2017 e CDA nº 1138/2017, sob as seguintes 

alegações: 1) CDA 1205/2017 - No processo administrativo nº 

0113.004.419-6 foi aplicado uma multa, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), com fundamento em suposta reincidência, sem, 

contudo, sinalizar quais os ostros processos o banco agiu irregularmente, 

utilizando fundamentação genérica que contraria a necessidade de 

motivação dos atos administrativos decorrentes dos princípios da 

administração, elencados no caput do artigo 37 da CF. 2) CDA 1138/2017 - 

Alega que foi informada pelo órgão da administração que o processo 

administrativo AI 048/2014 não foi localizado, conforme certidão em anexo, 

o que evidencia o cerceamento do direito de sua defesa e a necessidade 

de extinção da execução fiscal em razão da nulidade do título executivo, 

pois sem a localização do processo administrativo não é possível saber ao 

certo qual é a origem da dívida. Sustentou, ainda, que a multa aplicada 

está em desacordo com os parâmetros exigidos pela Lei do Consumidor, 

sendo desproporcional. Assim, requereu seja declarada a nulidade das 

CDAs e por consequência, extinta a execução fiscal, ou a redução das 

multas aplicadas. Intimado, o Município de Rondonópolis não se manifestou 

(id. 25807477). Intimadas as partes para especificarem as provas, o autor 

informou que não possui outras provas a produzir (id. 26617287). O 

Município de Rondonópolis, por sua vez, não se manifestou (id. 

26770712). É o relatório. Decido. A matéria tratada nestes autos é 

unicamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção 

de provas em audiência, de modo que, nos termos do art. 920, II, do 

Código de Processo Civil, passo a julgar antecipadamente a lide. CDA 

1205/2017 – PROCESSO ADINISTRATIVO Nº 0113.004.419-6. De acordo 

com os documentos dos autos, a multa, objeto da execução, decorre do 

processo administrativo nº 0113.004.419-6, instaurado perante o PROCON 

pelo consumidor Damasco Ferreiro da Silva, o qual relatou que depois de 

quitado o financiamento para aquisição de um veículo, solicitou o 

cancelamento da conta bancária que mantinha com a instituição financeira, 

porém, não foi atendido, sendo que desde então, continua incidindo sobre 

a conta bancária taxas de manutenção, mesmo o reclamante não 

utilizando os serviços. Em audiência realizada no PROCON em 29/11/2013, 

o conciliador suspendeu o processo por 10 (dez) dias para que reclamada 

efetuasse o cancelamento do cartão de crédito em aberto, o que foi 

atendido pelo banco, com a juntada do comprovante do cancelamento do 

cartão, dentro do prazo estipulado (id. 21944898) Ocorre que na decisão 

administrativa foi imposta uma multa, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), por violação aos artigos 14 e 42, do CDC (id. 

21944898). Nesse contexto, verifica-se inadequada a penalidade aplicada 

na decisão administrativa, pois o acordo efetuado entre consumidor e a 

instituição financeira representa um fato extintivo do direito do consumidor 

e não mereceu do PROCON a devida consideração, sendo certo que em 

face da não resistência do banco embargante ao acatamento do pedido do 

consumidor, a multa se mostra inviável, uma vez que atendeu as 

reivindicações do reclamante, não justificando a penalidade aplicada. Ora, 

se a reclamação ocorreu porque o banco não cancelava o vínculo entre 

as partes, ao fazê-lo ainda na via administrativa, certo é que a 

reivindicação perdeu seu objeto, até porque, como consequência do 

acordo, o direito do reclamante foi extinto. Em outras palavras, se o 

próprio consumidor se satisfez com o acordo entabulado, colocando fim à 

controvérsia, não há razoabilidade na manutenção da multa, que estaria 

sendo aplicada por fato já solucionado. Sua manutenção somente se 

justificaria se a conduta do prestador de serviços fosse omissa frente aos 

fatos noticiados ou se estivesse descumprido qualquer termo do acordo, o 

que, no entanto, não é o caso. Com efeito, a estipulação da sanção 

pecuniária decorre de ato diligente do PROCON, sendo que a previsão da 

pena está associada ao possível inadimplemento dos deveres de consumo 

ou mesmo da persistência nos casos de desobediência. E uma vez 

celebrado acordo entre as partes, verifica-se que a finalidade da sanção 

foi alcançada, de modo a não persistir a imposição da multa. Nesse 

sentido: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO 

NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA PELO PROCON À CASAN POR NÃO 

ATENDER À NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE UMA 

RECLAMAÇÃO DE CLIENTE. COMPROVAÇÃO DE QUE A NOTIFICAÇÃO 

FOI ATENDIDA E O CLIENTE FOI RESSARCIDO. DOCUMENTOS 

APRESENTADOS POR CÓPIAS NO LUGAR DOS ORIGINAIS. 

IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA QUE DECRETOU A NULIDADE DA IMPOSIÇÃO 

DA MULTA E EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO. O Código 

de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11.09.1990), nos arts. 55 a 60, 

prevê sanções administrativas a serem aplicadas pelo PROCON aos 

fornecedores de bens e serviços fiscalizados que infringirem os deveres 

estabelecidos para proteção do consumidor. Evidenciado que a empresa 

fornecedora cumpriu com suas obrigações, ao prestar as informações 

que lhe foram solicitadas pelo órgão fiscalizador, além de resolver o 

problema que gerou a reclamação do cliente, não há como impor-lhe 

qualquer multa.” (TJSC; AC 2012.082464-1; Chapecó; Quarta Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 01/08/2013; DJSC 09/08/2013; 

Pág. 276). “ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO 

PROCON. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O 

FORNECEDOR. FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

MULTA DESCABIDA. APELO PROVIDO. Tendo em vista a ocorrência de 

acordo firmado entre as partes, nos autos da reclamação aviada pelo 

consumidor junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a existência 

de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar 

a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.” (TJBA – APL 

00204209620098050001, Segunda Câmara Cível, julgamento: 27/11/2013). 

Assim, havendo a resolução do problema detectado pelo cliente, via 

intermediação do PROCON, não há razão plausível para apenar a 

embargante, já que o fundamento para criação deste órgão administrativo 

é solucionar as queixas dos clientes, se possível, mas não aplicar multas. 

Estas somente devem ser efetivadas quando a parte não soluciona os 

problemas após ser devidamente notificada, o que não é o caso dos 

autos. CDA 1138/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO AI 048/2014. O 

embargante busca a extinção da execução fiscal promovida pelo 

embargado, ante o cerceamento do direito de defesa da embargante, nos 

termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que o PROCON 

não localizou o processo administrativo que teria originado a dívida 

executada. Conforme se infere da certidão anexada o id. 21944899, o 

Auto de Infração nº 048/2014, objeto da CDA nº 1138/2017 não foi 

localizado no órgão municipal, “estando em lugar incerto e não sabido” 

Como se sabe, a Lei nº 6.830/80 não exige a exibição do processo 

administrativo nos autos da execução fiscal. No entanto, a sua existência 

é condição de validade do título executivo fiscal, de modo a garantir ao 

executado a possibilidade de defesa e ao Juiz o controle da legalidade da 

cobrança. Assim, inexistindo ou tendo sido extraviado o processo 

administrativo, o título executivo perde a sua validade. Esse é o 

entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA CDA. 1. É assente o 

entendimento de que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de 

liquidez e certeza desde que contenha todas as exigências legais, 

inclusive a indicação da natureza da dívida, sua fundamentação legal, bem 

como a forma de cálculo de juros e de correção monetária, sendo, sob o 

aspecto formal, desnecessário que o processo administrativo seja exibido 

em juízo, bastando, para tanto, a menção do número. 2. Contudo, na 

hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento 

administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a 

juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de 

elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de 

impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do 

contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes. 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento” (STJ - AgRg no REsp: 1240659 RS 

2011/0044085-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014). 

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO 

ADMINISTRATIVO-FISCAL EXTRAVIADO - PERDA DA EXIGIBILIDADE DO 

TÍTULO. 1. A Lei 6.830/80 exige que conste da certidão de dívida ativa o 

número do processo administrativo fiscal que deu ensejo à cobrança. 

Macula a CDA a ausência de alguns dos requisitos. 2. O extravio do 
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processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de 

conferir a CDA, retirando do contribuinte a amplitude de defesa. 3. 

Equivale o extravio à inexistência do processo, perdendo o título a 

exequibilidade (inteligência do art. 2º, § 5º, inciso VI, da LEF). 4. Recurso 

especial improvido” (REsp 274746/RJ, Min. Eliana Calmon, DJ de 

13.05.2002). “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 

AUSÊNCIA. I - O artigo 2º, § 5º, VI, da LEF, impõe que o termo de inscrição 

de dívida ativa deve conter o número do processo administrativo-fiscal 

que deu ensejo à cobrança. II - O extravio do processo administrativo 

impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que 

impossibilita o contribuinte de se defender. Precedentes: REsp nº 

686.777/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 07/11/2005 e REsp Nº 

274.746/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 13/05/2002. III - Recurso 

especial improvido” (REsp 945390/ES, DJ de 20.09.2007). Como não foi 

localizado o processo administrativo não há como saber se houve regular 

constituição do crédito, se existiram causas interruptivas/suspensivas da 

prescrição, entre outras. Ademais, a presunção de liquidez e certeza 

decorre da forma que o crédito é apurado. Se não é juntado o 

procedimento administrativo, faltam elementos para sustentar a presunção 

legal de liquidez e certeza, o que impõe reconhecer a nulidade do título 

executivo. Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTES os embargos à execução ajuizados por BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

para extinguir a execução fiscal nº 1001605-45.2018.811.0003, por serem 

nulas as certidões de dívida ativa nº 1205/2017 e 1138/2017. Após o 

trânsito em julgado, devolvam-se ao embargante os valores depositados 

na conta judicial a título de garantia, no valor de R$ 118.586,28 (cento e 

dezoito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) (id. 

21355470 da execução fiscal). Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente/embargado. Condeno o 

embargado ao pagamento de despesas e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante dispõe 

o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de Processo Civil. Para atualização 

do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção 

monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da 

ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, bem como juros de mora (índice 

de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação 

do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de 

sentença. Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia 

desta decisão para os autos de execução fiscal nº 

1001605-45.2018.8.11.0003. Esta sentença não está sujeita a reexame 

necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido 

na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do 

CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009006-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABELINA DE SANT ANA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte requerente, advº (ª) STAEL MARIA DA 

SILVA, OAB/MT 9282, para tomar ciência da data designada para a 

realização da pericia, pelo médico perito Diógenes Garrio Carvalho, no dia 

23/03/2020 (segunda-feira), às 08h:40,min na Clínica Gera Medicina – em 

frente à Escola Adventista) Rua Afonso Pena , nº 809- Centro , 

Rondonópolis/MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012508-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

LAERTE GONZAGA FAUSTINO OAB - MT25791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007974-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA (EMBARGANTE)

DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RECKZIEGEL OAB - SC24084 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EMBARGADO)

 

VISTO. Se no prazo legal, recebo os embargos, suspendendo a 

execução. Certifique-se nos autos principais. Cite-se o embargado para, 

querendo, impugnar os embargos, no de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, quarta-feira, 30 de outubro de 2019. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1007583-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORVAL FRANCISCO FERREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007583-66.2019.8.11.0003. AUTOR(A): SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS RÉU: DORVAL 

FRANCISCO FERREIRA VISTO A requisição de informações pelo 

Magistrado aos órgãos públicosl somente deve ocorrer em casos 

excepcionais, isto porque incumbe à parte comprovar que seus esforços 

diretos foram inúteis para localização de endereço do devedor. Na 

verdade, o juiz não deve substituir as partes no cumprimento das 

obrigações que lhes incumbam. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - ENDEREÇO DA PARTE RÉ - NÃO 

COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS AO ALCANCE DA 

PARTE AUTORA - IMPOSSIBILIDADE. - Se o agravante não comprova ter 

exaurido as possibilidades ao seu alcance no sentido de localizar o réu, é 

de se indeferir a expedição de ofícios a órgãos oficiais para a localização 

do seu endereço. (TJMG; Agravo de instrumento n° 

1.0024.06.022129-8/001; Des. Rel. Pedro Bernardes; Data do julgamento: 

24/08/2010). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - NÃO 

LOCALIZAÇÃO DA RÉ - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL E 

EMPRESAS DE TELEFONIA PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO - NÃO 

EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS AO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE - 

VOTO VENCIDO. Não havendo comprovação nos autos de que o credor 

diligenciou no sentido de esgotar todos os meios possíveis de localizar 

endereço do devedor, é inadmissível a requisição judicial de informações a 

repartições públicas ou empresas de telefonia, por tratar-se de medida 

excepcional. Recurso não provido. V.V. (TJMG; Agravo de instrumento n° 

1.0620.03.005249-7/001; Des. Rel. Pereira da Silva; Data do julgamento: 

15/12/2009). Portanto, não havendo comprovação nos autos de que a 

parte diligenciou no sentido de esgotar todos os meios possíveis para 

localizar o devedor, é inadmissível a requisição judicial de informações a 

repartições públicas ou empresas de telefonia, por tratar-se de medida 

excepcional. Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, em 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 21 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007207-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS PROCESSO N. 

1007207-17.2018.8.11.0003 VISTO. MONICA GONÇALVES DE OLIVEIRA 

ajuizou ação para concessão de benefício previdenciário por 

incapacidade em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

- INSS, aduzindo, em síntese, que possui 46 anos de idade e está incapaz 

devido doença ocupacional que causou uma tendinite aquileana CID 10 

M76.6, bursite do ombro CID 10 M75.5, outras sinovites e tenossinovites 

CID 10 M65.8. Relatou que lhe foi concedido o benefício de auxílio-doença 

NB 600806577-1 no período de 21/02/2013 a 19/11/2013. Na sequência a 

parte autora requereu prorrogação do beneficio, qual foi indeferido Ao 

final, requereu o restabelecimento do auxílio doença e sua conversão em 

aposentadoria por invalidez ou a concessão do auxílio acidente. Citado, o 

requerido apresentou contestação momento em que alegou coisa julga, 

haja vista que o mesmo pedido já foi a parte autora pleiteou o 

restabelecimento do benefício na via judicial – Processo nº 

0003872-28.2014.4.01.3602, que tramitou perante o Juizado Especial 

Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis onde foi julgado 

improcedente o pedido. No mérito, rechaçou os argumentos apresentados 

pela autora, ressaltando que para a concessão do benefício por ela 

pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei 

previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes 

autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos 

formulados na exordial (id. 15244849). É o relatório. Decido. A autora 

busca a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o 

fim de ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio doença e a sua 

conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria 

incapacitada para o trabalho em razão das sequelas advindas de esforço 

no âmbito do trabalho. No caso, aportou aos autos a informação de que a 

parte autora já havia ajuizado ação na Justiça Federal, postulando 

benefício por incapacidade em decorrência das mesmas lesões. A 

autarquia previdenciária trouxe aos autos cópia da sentença de 

improcedência, face à ausência de incapacidade (15244872). A sentença 

foi proferida em 25 de maio de 2017 e transitou em julgado em 12/09/2017 

(id. 15244866). A parte autora omitiu tais informações na inicial. 

Ressalta-se que a existência de demanda anterior já decidida por decisão 

transitada em julgado caracteriza coisa julgada, a teor do disposto no art. 

337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil: “Art. 337. Incumbe ao 

réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VII - coisa julgada; (...) § 1º 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4º Há coisa 

julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada 

em julgado. (...)” Portanto, entendo que, com base nos elementos fáticos 

probatórios, está configurada a coisa julgada, por haver uma identidade 

jurídica, ou seja, as duas ações objetivam, ao final, o mesmo resultado 

prático. Anoto que na esfera administrativa a autora recebeu benefício de 

auxílio doença (espécie 31) de 21/02/2013 a 19/11/2013, conforme extrato 

do CNIS (id. 15244854). Posteriormente, a autora formulou novo pedido de 

auxílio doença junto ao INSS, administrativamente, que foi indeferido em 

2013. Veja-se que em ambos os comunicados de decisão também consta 

a espécie “31”, o que indica que o benefício postulado tinha origem 

previdenciária (id. 1502016). Verifica-se, na hipótese, que a causa de 

pedir que embasou as duas ações é a mesma: tendinite. Na Justiça 

Federal foi constatada a ausência de incapacidade para o trabalho, razão 

pela qual a ação foi julgada improcedente em 25/05/2017. Nesta Justiça 

Estadual a ação foi ajuizada em 28/08/2018 e não consta nenhuma 

anotação de que exerceu atividade laborativa desde o último benefício de 

auxílio doença (espécie 31). O que se depreende da análise do caso é 

que a autora, não logrando êxito na esfera administrativa junto ao INSS 

para a concessão de benefício de origem previdenciária, tampouco na 

esfera judicial, através da ação ajuizada junto à Justiça Federal, que é 

competente para o processamento e julgamento das ações em que se 

busca benefício de natureza previdenciária, está tentando o 

reconhecimento do direito pretendido nesta Justiça Estadual, com base 

nas mesmas patologias, no entanto, pretendendo seja reconhecido o nexo 

de causal com acidente de trabalho ou doença ocupacional. Contudo, 

entendo que a mesma doença não pode ter duas naturezas – acidentária 

e previdenciária – sendo que a ação já foi julgada improcedente perante a 

Justiça Federal. Nesse contexto, entendo que foi realizado o ajuizamento 

de duas demandas, primeiro na esfera Federal, julgada improcedente; e 

posteriormente na Estadual, com as mesmas partes, causas de pedir e 

pedido, caracterizando a coisa julgada. Nesse sentido também é o 

entendimento jurisprudencial, a exemplo dos julgados a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. COISA 

JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. O autor ajuizou previamente 

demanda perante a Justiça Federal, com base no mesmo fato e contendo 

o mesmo pedido, que foi objeto de sentença por parte do Juízo Federal, a 

qual já transitou em julgado. Logo, descabe novo pronunciamento judicial 

sobre o mesmo fato/pedido, sob pena de ofensa à coisa julgada. APELO 

PROVIDO E PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (TJRS - 

Apelação Cível Nº 70073294613, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 24/05/2017).” 

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. 

DEMANDA ANTERIOR COM IDÊNTICO ESCOPO PROPOSTA PELO AUTOR 

PERANTE O JUIZADO ESPECIAL FEDERAL JULGADA IMPROCEDENTE. 

TRÂNSITO EM JULGADO. TRÍPLICE IDENTIDADE EVIDENCIADA. 

INTELECÇÃO DO ART. 267, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

Ação de restabelecimento de auxílio acidente decorrente de suposta 

ilegalidade do ato administrativo de cessação deste benefício quando da 

concessão da aposentadoria por idade. Hipótese dos autos em que está 

caracterizada a existência de coisa julgada. Matéria suscetível de 

conhecimento de ofício pelo julgador, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, a teor do disposto no § 3º do art. 267 do CPC. Intelecção da 

norma inscrita no inc. V desse dispositivo legal. APELO DESPROVIDO. 

(TJRS - Apelação Cível Nº 70072949555, Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

19/04/2017)”. Por essas considerações, entendo que ocorreu a coisa 

julgada, por considerar que há identidade jurídica entre esta demanda e a 

ação nº 0003872-28.2014.4.01.3602, que tramitou na Justiça Federal. Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil, por 

existência coisa julgada material. Isenção do pagamento de custas e 

quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da 

Lei nº 8.213/91). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito “

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007442-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA RABELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) NILSON NOVAES PORTO, 

OAB/MT 20487, para tomar ciência da data designada para a realização 

da pericia, pelo médico perito Diógenes Garrio Carvalho, no dia 23/03/2020 

(segunda-feira), às 09h:00, na Clínica Gera Medicina – em frente à Escola 

Adventista) Rua Afonso Pena , nº 809- Centro , Rondonópolis /MT.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 719212 Nr: 255-15.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEVL-M, RMV, RFP, NDRV, AFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287 - MT, MOZART VILELA ANDRADE - 

OAB:4737

 Com essas considerações, DETERMINO a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na forma do 

artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se os 

executados, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 
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para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas dos devedores, intimando-os ainda, para 

que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

dos devedores, sob pena de extinção da execução.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816378 Nr: 1714-47.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, RENATA BAVARESCO DE SOUZA - OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 85300 Nr: 20675-66.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PARMEJANE DE MATOS COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 (...)Por esta razão, a exequente não pode sofrer as consequências, já 

que a inércia deve ser atribuída ao próprio mecanismo judiciário, 

circunstância que impede o acolhimento de arguição de prescrição, nos 

termos da Súmula 106 do STJ. In verbis:“Proposta a ação no prazo fixado 

para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao 

mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de 

prescrição ou decadência”.Assim, não há que se falar em prescrição 

intercorrente.Com essas considerações, REJEITO a exceção de 

pré-executividade proposta pelo ARLINDO PARMEJANE DE MATOS, e 

determino o prosseguimento da execução.Incabível o arbitramento de 

honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162).Diante da inexistência de embargos, defiro o levantamento do valor 

penhorado às fls. 87 para a conta corrente indicada às fls. 171, mediante 

alvará eletrônico.Após, dê-se vista a exequente, para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 771008 Nr: 2670-97.2015.811.0003

 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: MILTON FRANCISCO DO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A sentença fixou os honorários 

advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (fls. 110-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, terça-feira, 

28 de janeiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 774947 Nr: 4243-73.2015.811.0003

 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: TATIANE NOGUEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22656/O

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O acórdão fixou os honorários 

advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (fls. 230-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, terça-feira, 

28 de janeiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820039 Nr: 2938-20.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: AIDE APARECIDA PEDRO FUGIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença proposto por AIDE 

APARECIDA PEDRO FUGIMOTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 
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A perícia contábil foi realizada, cujo laudo se encontra encartado às fls. 

345/368. É o relatório. Decido. Analisando os autos verifica-se que o perito 

elaborou o cálculo aplicando-se o percentual de 11,98% (fls. 345/368). No 

entanto, conforme se depreende do acórdão, determinou-se que a 

apuração da eventual defasagem, acaso constatada, na remuneração da 

parte apelada, além do índice, seja feita em liquidação de sentença fls. 

201. Assim, o percentual devido deverá ser apurado em liquidação de 

sentença, conforme estabelecido no acórdão. Dessa forma, a perícia foi 

realizada de forma divergente do que foi determinado, já que o perito 

simplesmente elaborou o cálculo das parcelas atrasadas aplicando-se o 

percentual de 11,98%. Com essas considerações, torno nulo o laudo 

pericial de fls. 345/368, e determino a realização de nova perícia. Assim, 

diante da imprecisão da perícia realizada, já que o perito nomeado 

elaborou cálculo de forma totalmente diversa daquela determinada nos 

autos, entendo razoável nomear novo perito para elaboração de nova 

prova pericial. Diante disto, substituo a empresa nomeada nos autos, 

nomeando para o encargo o contador MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, o 

qual pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. 

Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 

e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, e-mail 

marciocontador@gmail.com. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60104 Nr: 8457-40.1997.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVAL COMERCIO DE PNEUS LTDA, 

EDEVALDO VALERIANO DE CAMPO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA CRISTINA B. 

CAMPOS COSTA - OAB:7.393/MT, TATIANA CRISTINA BRITO 

CAMPOS COSTA - OAB:7393

 Intimar o patrono da parte requerida, advª TATIANA CRISTINA B. CAMPOS 

COSTA, OAB/MT 7393, tomar ciência da restrição judicial recaída sobre 

veículo, de propriedade do corresponsável da parte executada Edevaldo 

Valeriano de Campos Filho, MARCA/MODELO FORD/VERONA, Placa 

JYD7660, 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): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 912515 Nr: 8769-78.2018.811.0003

 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: JULIANO CESAR CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO ARTUR DE OLIVEIRA 

SERRA E NAVARRO - OAB:164.388 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo procedente o pedido formulado nos 

embargos de terceiros apresentados por JULIANO CESAR CLEMENTE em 

face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, determinando a 

devolução do valor penhorado na página 202, dos autos 10069, em favor 

do embargante. 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. Para atualização do valor 

dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária 

(IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos 

termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros 

de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da 

data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no 

cumprimento de sentença.Junte-se cópia desta sentença na execução 

fiscal n.º 10069.P.R.I.C. Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92184 Nr: 3573-94.1999.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONCALVES BROIS ME, ANTONIO 

GONÇALVES BROIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO GONÇALVES BROIS, Cpf: 

11005262187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos 

autos, uma vez que houve bloqueio de valores via, sistema BACENJUD, 

bem como penhora recaída sobre veículo, via RENAJUD, e querendo, nos 

termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, prazo de 30 

(trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente aos executados, por meio do sistema RENAJUD. É 

possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que os executados venham a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que os executados não se desfaçam do bem 

até o momento em que é efetivada a penhora.Se não bastasse, essa 

medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução.Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de 

dinheiro, intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na 

forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 

854, do CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para 

deliberação quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada, informando que não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas dos 

devedores, intimando-os ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio dos devedores, sob pena de extinção 

da execução.DEFIRO, ainda, a penhora de bens em nome dos devedores, 

via sistema RENAJUD, tornando inviável a sua transferência a terceiros 

sem a devida ordem ou autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao 

exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 
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remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.Não sendo localizado veículo em nome dos executados, via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435465 Nr: 4133-50.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONCALVES BROIS ME, ANTONIO 

GONCALVES BROIS

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO GONCALVES BROIS, Cpf: 

11005226187. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte devedora, para oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias , contados da intimação da penhora ( art. 16, III, 

da L.E.F)

Despacho/Decisão: Visto.Intime-se a parte devedora via edital para 

oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora (art. 16, III, da L.E.F.).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 770437 Nr: 2366-98.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: SANDOVAL OLIVEIRA CARRIJO FILHO, WALDIVINO 

RODRIGUES DE ALMEIDA, MAURICIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A sentença fixou os honorários 

advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (fls. 76-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, terça-feira, 

28 de janeiro de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789947 Nr: 10212-69.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o patrono da parte requerente, advº. JOÃO ACÁCIO MUNIZ 

JUNIOR, OAB/MT 8872, para manifestar-se acerca do laudo acostado aos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787241 Nr: 9109-27.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER FRIOS DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA, ADENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, JOCELINE RAMOS DE 

JESUS GONÇALVES

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MASTER FRIOS DISTRIBUIDORA DE 

CARNES LTDA, CNPJ: 07675179000126, atualmente em local incerto e não 

sabido ADENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 77210336168, Rg: 

1094367-6, Filiação: Jose Rodrigues Machado e Maria das Dores 

Machado, data de nascimento: 20/02/1972, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, casado(a), vendedor, Telefone (66) 9.9926-0123 e atualmente 

em local incerto e não sabido JOCELINE RAMOS DE JESUS GONÇALVES, 

Cpf: 93763212191, Rg: 1094356-0, Filiação: Joalina Ramos de Jesus e 

Olavo Clemente de Jesus, data de nascimento: 04/06/1974, natural de 

Cuiaba-MT, casado(a), autonoma/comerciante. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO , acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos 

autos, uma vez que houve restrição recaída sobre veículo de sua 

propriedade, via RENAJUD, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO. O exequente requer a imposição de restrição 

judicial de veículo automotor pertencente aos executados, por meio do 

sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas diligências 

realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio dos 

executados.O pedido deve ser deferido. É possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de 

evitar que os executados venham a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que os executados 

não se desfaçam do bem até o momento em que é efetivada a penhora.Se 

não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.Com essas 

considerações, DEFIRO a imposição de restrição judicial no sistema 

RENAJUD, de veículos automotores cadastrados em nome dos 

executados.Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 
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localizado veículo em nome dos executados, via RENAJUD, a secretaria 

deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707490 Nr: 2270-88.2012.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: JAIME DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº WILSON MOLINA PORTO, representando o polo ativo, 

PARA QUE INFORME DADOS BANCÁRIOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

POSSA SER EXPEDIDO ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO DOS VALORES A 

TÍTULOS DE RPV DO PRINCIPAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 10069 Nr: 5594-19.1994.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE & CARVALHO, PAULINO 

CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218.068 SP, ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - 

OAB:218068/SP, Hélio Artur de O. S. e Navarro - OAB:OAB/SP164388, 

HÉLIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - OAB:164388, 

JULIANO CESAR CLEMENTE - OAB:PROCURADOR, MARCUS 

PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Por fim, verifico que os nomes dos sócios constam na Certidão de Dívida 

Ativa desde a data da distribuição da execução, sendo todos citados por 

edital, de modo que não há que se falar em transcurso do prazo de cinco 

anos a contar da data da citação da empresa executada para ser possível 

o redirecionamento da execução.Desta maneira, sem maiores delongas, 

não pode ser acolhida nenhuma das alegações do executado.Com essas 

considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por 

PAULINO CLEMENTE e determino o prosseguimento da execução.Incabível 

o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão 

interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 

2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz 

M a c e d o ;  D J D F T E  0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 ;  P á g . 

162).Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 26 de janeiro de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85324 Nr: 20698-12.1998.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 Intimar o patrono da parte requerida, advº. JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO, OAB/MT 3764, tomar ciência da restrição judicial recaída sobre 

veículo, MARCA/MODELO HONDA CIVIC LXS FLEX - Placa NKJ 4940, 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.: 789330 Nr: 9964-06.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES DOS SANTOS, MIRIAN VIEIRA FREIRE, 

MOISES SOARES DE CARVALHO, RAUCEA DE SOUSA FREITAS NATES, 

REINAN SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 INTIMAÇÃO AO DRº ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - OAB:16.960-O 

representando o polo ativo, para manifestar-se nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93167 Nr: 4626-13.1999.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE SOUZA CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Intimar o patrono da parte requerida, advº JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO , OAB/MT 3764, tomar ciência da restrição judicial recaída 

sobre veículo, MARCA/MODELO HONDA CIVIC LXS FLEX - PLACA 

NKJ4940, 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.: 816378 Nr: 1714-47.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, RENATA BAVARESCO DE SOUZA - OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS DOUTORAS: ADILA ARRUDA SAFI - OAB:MT/3611-B, 

RENATA BAVARESCO DE SOUZA - OAB:MT/ 14.627 representando o 

polo ativo, para manifestar-se nos autos, em 10 dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721139 Nr: 2165-77.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P F BORGES TORO, PAULA FERNANDA 

BORGES TORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULA FERNANDA BORGES TORO, Cpf: 

22600827854, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO acima qualificado, para tomar 

ciência da restrição recaída sobre veículo, via sistema RENAJUD, e 

querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de P F Borges Toro e outro.O 

exequente requereu a restrição de circulação do veículo penhorado, via 

RENAJUD (fls. 104).É o relatório.Decido.RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃOO 

exequente requer seja incluída, através do sistema Renajud, restrição de 

circulação sobre o veículo penhorado nos autos às fls. 84.Em regra, 
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considerando o princípio do menor gravame, prevista no art. 805, caput, 

do CPC,não há necessidade de ser determinada a restrição de circulação 

do veículo se já efetuado o registro no RENAJUD que impede a 

transferência do bem. No entanto, na hipótese dos autos, como o 

executado foi citado e a Fazenda esgotou todas as diligências aptas à 

localização dos devedores e do bem, a restrição de circulação do veículo 

registrada no RENAJUD poderá permitir o seu arresto, autorizado pelo art. 

7º, III, e 14, II, da Lei 6.830/80.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. RENAJUD. 

RESTRIÇÃO TOTAL. 1. Citado o executado por edital, como a execução 

realiza-se no interesse do exequente, a restrição de circulação do veículo 

registrada no RENAJUD poderá permitir o seu arresto, autorizado pelo art. 

7º, III, e 14, II, da Lei nº 6.830/80, conferindo efetividade à execução fiscal. 

(TRF 4ª R.; AG 5025079-48.2017.404.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. 

Alexandre Rossato da Silva Ávila; Julg. 23/08/2017; DEJF 

30/08/2017).”Com essas considerações, DEFIRO a imposição de 

RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO no sistema RENAJUD, do veículo automotor 

em nome do executado, indicado às fls. 84.Intime-se a parte devedora por 

edital para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da 

intimação da penhora (art. 16, III, da LEF). Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003460-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA DE JESUS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº: 1003460-59.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de 

execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT em face 

de OLGA DE JESUS SANTOS SILVA. Consta nos autos que a obrigação 

principal foi satisfeita, restando pendente apenas o pagamento das custas 

judiciais. Tendo em vista que a executada não tem condições de arcar 

com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita e declaro suspensa a obrigação de 

pagamento das custas judiciais enquanto persistir o estado de pobreza da 

parte executada. Se dentro de 05 anos, a executada não puder satisfazer 

tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (artigo 98, § 3º do Código de 

Processo Civil). Providencie-se a devolução dos valores bloqueados nos 

autos em favor da executada, mediante alvará eletrônico. Após, 

ARQUIVE-SE. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013813-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS BOCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1013813-61.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

declaratória de cobrança indevida de dívida ativa c/c indenização por dano 

moral ajuizada por DAMARIS BOCK em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO. A parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita (Id. 

17239293). Intimada, na pessoa de sua advogada, para comprovar a 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais (Id. 

17643288), a autora não apresentou qualquer manifestação, conforme 

certificado no Id. 18174327. Determinou-se a intimação pessoal da autora 

para comprovar a insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais (Id. 18424243). Assim, foi enviada carta de intimação para o 

endereço da autora, a qual foi recebida em 22/03/2019 (Id. 19462196). 

Todavia, a autora permaneceu inerte outra vez (Id. 22012156). A decisão 

de Id. 22407302 indeferiu o pedido de justiça gratuita da autora e 

determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. A autora foi intimada da decisão, na 

pessoa de sua advogada, porém não apresentou qualquer manifestação 

(Id. 23350875). Determinou-se a intimação da própria autora acerca do 

indeferimento da justiça gratuita (Id. 23768935). Em razão disso, 

expediu-se carta de intimação de Id. 25312125. A autora requereu o 

deferimento do pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que não 

dispõe de recursos para custear as despesas processuais. Na 

oportunidade apresentou cópia da sua CTPS (Id. 25929865 e 25929866). 

A autora foi intimada para juntar cópia da sua última declaração de imposto 

de renda, no entanto permaneceu inerte outra vez (Id. 28302112). É o 

relatório. Decido. A autora foi intimada para providenciar o andamento do 

feito, consistente em recolher as custas iniciais do processo, mas deixou 

que se escoasse o prazo assinalado sem promover a diligência 

necessária ao prosseguimento do feito. Considerando que foi indeferida a 

gratuidade de justiça para a autora, sendo esta intimada da decisão, por 

meio de sua advogada, sua inércia em promover o pagamento das custas 

acarreta o cancelamento da distribuição do feito. O pedido de justiça 

gratuita formulado na petição de Id. 25929865, por si só, não tem o condão 

de alterar a decisão de Id. 22407302, pois foi instruído de forma 

insuficiente e a autora deixou de atender a intimação para juntar cópia da 

sua última declaração de imposto de renda. Ressalto que o cancelamento 

da distribuição do processo, por ausência de recolhimento de custas 

iniciais, independe da intimação pessoal da parte, podendo ocorrer na 

pessoa do advogado, de acordo com o artigo 290 do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Trata-se 

de apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento 

da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. 2. O juízo a quo 

indeferiu o pedido da OAB/RJ de isenção do pagamento de custas 

processuais, determinando sua intimação para comprovar o recolhimento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento de distribuição. 

Intimada por publicação, a autora quedou-se inerte. 3. Não se aplica ao 

caso concreto o parágrafo 1º do art. 485 do CPC, uma vez que ele se 

refere aos incisos II e III do mencionado dispositivo, os quais dispõem, 

respectivamente, sobre a paralisação do processo por mais de um ano em 

decorrência da negligência das partes e sobre o abandono da causa, 

sendo desnecessária a intimação pessoal da parte antes do cancelamento 

da distribuição (TRF-2, AC 201551011571100 e AC 201551011611791). 4. 

Apelação desprovida (TRF 2ª R.; AC 0160252-80.2015.4.02.5101; Sétima 

Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo S. Araujo Filho; Julg. 

03/05/2017; DEJF 19/05/2017).” Na hipótese, verifica-se que a intimação 

para recolhimento das custas ocorreu na pessoa da advogada constituída 

pela autora, tendo o sistema registrado ciência da decisão em 12/08/2019, 

e o último prazo se encerrado no dia 03/09/2019 (sistema PJE – aba 

“Expedientes” – intimação 3043971), porém até a presente data não houve 

o recolhimento das custas. Oportuno mencionar que também foi 

encaminhada carta de intimação ao endereço da autora, com a finalidade 

de intimá-la acerca da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e 

determinou o recolhimento das custas, a qual foi recebida em 01/11/2019, 

por um terceiro (Id. 26569586). Diante disto, DETERMINO o cancelamento 

da distribuição do feito, por ausência de recolhimento das custas, com 

fulcro no artigo 290, do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios, pois não houve citação. Quanto às custas processuais 

iniciais, considerando que possuem a natureza de taxa e já que não houve 

prestação jurisdicional em decorrência do cancelamento da distribuição do 

feito, não há que se falar em condenação da autora ao seu pagamento. 

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. 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: 1005168-81.2017.8.11.0003 (PJE) ;

PROCESSO FISICO: 14189-69.2015.811.0003– CÓDIGO: 

799557(DIGITALIZADO)

 Valor da causa: R$ 202.058,31; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116);

 Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: DETETIZADORA NACIONAL LTDA ME E OUTROS.

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) DETETIZADORA NACIONAL LTDA ME ,CNPJ: 

05.543.306/0001-08, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ; 

02) WELLINGTON GALVÃO RODRIGUES , CPF: 542.140.416-15, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido; 03) JEAN CASSIO RODRIGUES, 

CPF: 632.834.176-87, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido;

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

REFERÊNCIA: COBRANÇA DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO contra as partes acimas descritas referente a CDA Nº 

201411100 - ORIGEM: Órgão: SEFAZ .

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei 

.Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 29 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 CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

 Processo: 1008032-24.2019.8.11.0003 (PJE) ;

PROCESSO FIS ICO:  4341-68 .2009 .811 .0003–  CÓDIGO: 

422105(DIGITALIZADO)

 Valor da causa: R$ 365.081,89; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116);

 Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: PANTA AUTOMÓVEIS LTDA E OUTROS.

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) ENIO CARLOS PIETSCH ,CNPJ/ CPF: 599.638.329-20, 

Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido ;

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

REFERÊNCIA: COBRANÇA DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO contra as partes acimas descritas referente a CDA Nº 2009792 

- ORIGEM: Órgão: SEFAZ .

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei 

.Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 29 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 1005075-21.2017.8.11.0003 (PJE) ;

Valor causa: R$ 48.283,20; Tipo: Cível; [ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

Parte Ré: EXECUTADO: MACEDO PIRES & PORN LTDA - ME.

 Pessoa(s) a ser(em) Intimadas(s)

EXECUTADOS: 01) MACEDO PIRES & PORN LTDA - ME, CPF/CNPJ: 

08.053.008/0001-283 , 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. 14869987, 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, 29 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002620-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE PEREIRA AJALA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer movida por 

ROSIMEIRE PEREIRA AJALA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO – 

DETRAN/MT. Em breve síntese, a autora relata que na tentativa de solicitar 

a emissão de cartão de crédito junto à instituição financeira, fora 

surpreendida com a negativa da operação por existir protesto em seu 

nome na dívida ativa do Estado de Mato Grosso. Assim, diligenciou a fim 

de tomar informações a respeito dos motivos que levaram a negativação e 

fora notificada pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso que os 

débitos são decorrentes de veículo automotor de placa JXZ-3655 do qual, 

em tese, desconhecia de sua existência, o que totaliza o importe de 

R$1.048,35 (um mil, quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos). 

Todavia, sustenta a autora que a transferência do mencionado veículo 

ocorreu mediante algum tipo de fraude. Assim, por não ser possível 

produzir provas de que não é a real proprietária do veículo, requer a 

inversão do ônus da prova. Por tais razões, assevera que a medida 

negligente dos requeridos a prejudicou no que tange ao pleno exercício 

dos atos da vida civil, submetendo-a a situações, em tese, vexatórias e 

humilhantes, motivo pelo qual requer a condenação em danos morais em 

R$60.000,00 (sessenta mil reais). Diante disto, pugna em sede de tutela 

provisória de urgência a suspensão dos débitos, em tese, indevidos que 

estão inscritos seu nome, bem como a restrição de circulação do veículo 

em questão. Ao ID 20283803 a medida liminar fora parcialmente deferida, a 

fim de que o requerido suspenda todo e qualquer efeito decorrente das 

CDAs n.º 201750809, 2018858460 e 20191347137, desde que 

decorrentes exclusivamente do veículo alhures mencionado. O requerido 

DETRAN/MT apresentou defesa ao ID 21379548, arguindo preliminarmente 

sua ilegitimidade passiva e, no mérito, aduziu que a parte autora não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, argumentou acerca da presunção de 

legalidade e legitimidade dos atos da Administração, bem como da 

impossibilidade jurídica do pedido. No mais, ressaltou a possibilidade de 
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baixa do veículo a requerimento da autora nas vias administrativas, 

discorreu acerca da ausência de nexo causal com a conduta e o suposto 

dano, este que, em tese, não restou demonstrado. Em sua contestação de 

ID n.º 21535405, o Estado de Mato Grosso defendeu sobre a ausência de 

prova de que tenha de fato ocorrido alguma fraude, a responsabilidade do 

recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor do 

proprietário do veículo, o que ensejou a cobrança em nome da requerente, 

sendo procedida de forma vinculada com a legislação vigente, 

destacando, ainda, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos 

administrativos até prova inequívoca em contrário. Por sua vez, a parte 

autora impugnou as respectivas defesas dos requeridos, rechaçando-as 

in totum. Eis o relatório. Fundamento e decido. Das preliminares. 

Verifica-se que o requerido DETRAN/MT preliminarmente arguiu sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Em que 

pese seja responsabilidade do Estado proceder com a inscrição e a 

cobrança judicial da dívida ativa estadual, cabe ao DETRAN a obrigação de 

fazer pretendida na inicial, qual seja a declaração de inexistência de 

vínculo da requerente com relação ao veículo de placa JXZ-3655, o que a 

torna legítima para figurar como parte ré nos presentes autos, até mesmo 

em razão do pedido de reparação civil de danos, já que se realmente tiver 

ocorrido dano foi a requerida o seu causador. Logo, REJEITO a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/MT. Analisando detidamente 

os autos e todos os elementos que constituem a lide, percebe-se que o 

feito possui lacunas não preenchidas, uma vez que pendentes de provas 

necessárias para elucidação dos fatos. Desse modo, no que tange ao 

pedido de inversão do ônus da prova, diante das inovações trazidas com 

o Código de Processo Civil de 2015, entendo ser possível inverter o ônus 

probatório por força da teoria da carga dinâmica das provas. Sobre tal 

teoria, Humberto Theodoro Junior leciona em sua obra “Curso de Direito 

Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de 

conhecimento e procedimento comum – vol. I” que: “O novo Código, de 

maneira diversa do anterior, autoriza expressamente ao juiz distribuir o 

ônus da prova entre as partes de maneira diferente da previsão dos 

critérios legais ordinários (art. 373, § 1º). Para alteração do ônus da 

prova, o juiz pode se valer, objetivamente, das peculiaridades da causa, 

ou, subjetivamente, do comportamento da parte, que cria obstáculos ao 

adversário para comprovação dos fatos relevantes à sua defesa 

(conduta contrária à boa-fé e lealdade processuais). Na primeira hipótese, 

duas situações podem recomendar a atribuição do ônus da prova de modo 

diverso do legalmente estabelecido de maneira estática: (a) a parte que 

ordinariamente tinha o encargo da prova acha-se diante da impossibilidade 

ou de excessiva dificuldade de cumpri-lo, no caso dos autos (b) a parte 

que ordinariamente não tinha o encargo da prova se acha, no caso dos 

autos, em condição de “maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário”. Além dessas hipóteses expressamente arroladas pelo art. 373, 

§ 1º, do NCPC, é admissível a alteração dinâmica do ônus da prova, com 

base no comportamento processual, quando ele se mostrar ofensivo ao 

princípio da boa-fé.” (2015, p. 885/886) No mesmo sentido o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu: “ERRO MÉDICO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. 

ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO 

ÔNUS DA PROVA. 1. O Código de Processo Civil manteve a distribuição do 

ônus probatório entre autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e 

réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor), possibilitando ao juízo, porém, no § 1º do seu artigo 373, 

a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova. 2. No 

caso em comento, deve ser mantida a decisão agravada pois é possível 

exigir que o ente público, que detém melhores condições de atender ao 

comando judicial, demonstre ter procedido de acordo com a boa técnica, 

por força da teoria da carga dinâmica das provas e, em atenção ao 

princípio da isonomia e da cooperação das partes. 3. A inversão do ônus 

da prova não atribui ao agravante prova diabólica, porquanto não tem de 

demonstrar a inexistência de dano, mas sim que os atendimentos 

prestados ao agravado atenderam à melhor técnica médica e foram 

conscienciosos.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de 

Instrumento, Nº 70082225814, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 13-11-2019)” Tais 

situações são idênticas às circunstâncias expostas nos autos, pois de um 

lado a autora, a qual não possui documentos essenciais para demonstrar 

o direito alegado na inicial e de outo lado temos o DETRAN/MT, aquele que 

possui tais documentos em sua posse, como os que dizem respeito a 

suposta aquisição fraudulento do veículo por parte da autora. A prova que 

para um é praticamente impossível de produzir para o outro é 

consideravelmente fácil, de modo que o disposto no artigo 373, §1º, do 

Código de Processo Civil deve ser aplicado ao caso e o ônus da prova ser 

invertido em desfavor do requerido, ao qual fica oportunizado o prazo de 

15 (quinze) dias para tentar se desincumbir do ônus probatório que ora lhe 

atribuo. Deste modo, fixo como ponto controvertido a demonstração de a 

autora ter ou não adquirido o veículo de placa JXZ-3655, atribuindo ao 

requerido DETRAN/MT, autarquia de trânsito responsável pela 

transferência da propriedade do veículo em favor da autora, demonstrar 

que a autora de fato adquiriu o bem. Transcorrido o prazo concedido para 

o DETRAN tentar se desincumbir da inversão do ônus probatório, 

intimem-se as partes para que indiquem, no prazo de 15 (quinze) dias, as 

provas que pretendem produzir. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006710-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TERESINHA TOBIAS DAMIAN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos sobre o retorno dos autos 

do TJ e requerer o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007285-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANA NUNES PORTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança movida por 

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, 

em desfavor de KATIANA NUNES PORTO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Conforme documento de id. 27753237, um terceiro 

optou por assumir as dividas da requerida, estabelecendo um acordo com 

a parte autora. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento 

e decido. As partes são legítimas, capazes e bem representadas, 

presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação. 

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. INDEFIRO o pedido de suspensão realizado na 

petição de id. 27753236. Todavia, o exequente não será prejudicado com 

tal indeferimento, uma vez que caso haja descumprimento do acordo, este, 

juntamente com esta sentença, poderá requerer diretamente o seu 

cumprimento, dispensando a continuidade da fase de conhecimento. O 

acordo se regerá nos exatos termos em que fora feito (ID 27753237). 

Isento as partes de custas, nos termos do artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002958-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI NELSON HACK (EXECUTADO)

ALCEU RIBEIRO (EXECUTADO)

WILMA HACK (EXECUTADO)

ISABEL MAGGI HACK (EXECUTADO)

RONDOMONT LTDA - ME (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada por 

ALCEU RIBEIRO, sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva. Relata 

que por não fazer parte do quadro de sócios da executada desde o 

exercício de 2010 e o objeto da execução ter origem em 2014, sua 

responsabilidade deve ser eximida, ainda que atraída por mais 02 (dois) 

anos em razão da modificação do contrato social. Desta senda, defende 

que o descumprimento da obrigação tributária por parte da empresa não 

deve ensejar a sua responsabilização, bem como que não há elementos 

que evidenciem sua conduta munida de excesso de poder ou infração de 

lei, contrato social ou estatuto. No mais, argumenta acerca da dissolução 

irregular da empresa, constatada na tentativa de citação da presente ação 

fiscal, e enfatiza não mais fazer parte do bojo societário da executada, 

por isso, requer seja reconhecida sua ilegitimidade. Instado, o exequente 

apresentou impugnação, rechaçando o instrumento utilizado para se 

defender da ação executória, em tese, inadequado, uma vez que a 

comprovação de sua ilegitimidade supostamente demanda dilação 

probatória. Assim, asseverou que o meio adequado para se defender da 

execução fiscal é o embargos de devedor, além de que o ônus em 

comprovar que não incide nas hipóteses do artigo 135 do Código Tributário 

Nacional é do executado, uma vez que, in casu, não ocorreu o 

redirecionamento da CDA ao sócio, sendo originariamente promovida 

contra o sócio-gerente. Além disso, ressaltou a presunção de legitimidade 

da Certidão de Dívida Ativa, bem como que a infração que a originou 

ocorrera no exercício de 2009, momento em que fazia parte do bojo 

societário da executada. Por fim, argumentou no sentido de que não cabe 

a exceção de pré-executividade para discussão sobre a legitimidade de 

sócio-gerente de sociedade limitada em execução fiscal, uma vez que a 

exceção pressupõe a existência de prova pré-constituída, requerendo, 

pois, seja negada. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção 

de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre 

questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer 

tempo, inclusive de ofício. Além disso, importa observar que a objeção de 

pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente 

pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício. Nesse 

sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 393 - A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.” Com efeito, a exceção de pré-executividade somente 

é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem 

ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. O excipiente alega que não deve ser 

responsabilizado pelos tributos objetos da presente execução, pois 

necessário demonstrar e comprovar a infringência a lei, contrato ou 

estatuto social por parte daquele que exerceu a função de administração 

ou gerência, conforme elencado no art. 135 do CTN. Contudo, 

considerando que se trata de sócio/representante da empresa executada, 

é de lhe conferir legitimidade passiva, nos moldes do artigo 779, VI, do 

CPC, autorizando-se, em consequência, a sua citação. Cumpre ressaltar 

que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em 

contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados 

devedores responsáveis pelo tributo. Logo, se pretende atacar os 

elementos da CDA, o entendimento jurisprudencial é de que a discussão a 

respeito da ilegitimidade passiva do sócio excede os pressupostos da 

exceção de pré-executividade se para isso demanda dilação probatória, 

razão pela qual a alegação deveria ser promovida no âmbito dos 

embargos à execução. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

lastreado pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 

em muito superou tal questão, definindo que a exceção de 

pré-executividade é incabível para se discutir legitimidade de sócios que 

figuram como devedores diretos na CDA na qualidade de corresponsáveis 

da dívida, posto que se faria imprescindível realização dilação probatória, 

neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – 

RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. “Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA 

como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da 

Certidão, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de 

provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código 

Tributário, cuja comprovação demanda incursão probatória, incabível pela 

via excepcional. Recurso provido.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 

29/01/2018) (N.U 1001243-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 

03/12/2019)” Igualmente se posiciona o STJ: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. NOME DO 

EXECUTADO NA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. (...) 2. O acórdão recorrido 

encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que 

não é cabível Exceção de Pré-executividade em execução fiscal 

promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de 

Dívida Ativa - CDA. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe 

ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a 

inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que 

demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos 

Embargos à Execução. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no 

AREsp 474.717/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 22/04/2014, DJe 18/06/2014)” Não estando o feito instruído com 

documentos aptos a comprovar as alegações do excipiente, ainda para 

assegurar integralmente o direito de defesa do exequente, correto se faz 

reconhecer a sua legitimidade diante a presunção de legalidade da CDA. 

No caso, verificou-se que a CDA tem como objetivo receber débitos em 

que os fatos geradores ocorreram entre os meses 09 e 10 do ano de 

2009, período em que o executado que busca ter reconhecida sua 

ilegitimidade passiva, ainda compunha o quadro societário da empresa 

executada. Dessa forma, não comporta acolhimento o presente 

instrumento. Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. Intime-se o exequente para, em 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1012819-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MARTINS LUNA DE ANDRADE (REU)

JOAQUIM LUIZ DE ANDRADE (REU)

MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IANI GLAUCIA ALVES OAB - MT15028/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação 

civil de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido de tutela provisória 

de indisponibilidade de bens em face da Macro Construtora LTDA, Selma 

Martins Luna de Andrade e Joaquim Luiz de Andrade, sustentando, em 

síntese, dano ao erário público estadual e enriquecimento ilícito dos 

requeridos. Por meio da decisão interlocutória de ID 27982061 este juízo 

se declarou incompetente para processar e julgar o feito por não fazer 

parte da ação à Fazenda Pública. Na sequência os requeridos Macro 

Construtora LTDA, Selma Martins Luna de Andrade e Joaquim Luiz de 

Andrade peticionaram nos autos pugnando para que este juízo, antes que 

se remeta os autos ao juízo declarado competente, analisasse sua 

contestação (ID 20537151), no tocante ao pedido de liberação de bens 

indisponibilizados cautelarmente ou que declarasse a nulidade de todos os 

atos processuais praticados em razão da incompetência deste juízo. Pois 

bem. Com a prolação da decisão de ID 27982061 este juízo reconheceu 

ser incompetente para processar e julgar a demanda, o que torna 

incompetente para praticar qualquer outro ato no processo. A análise da 

peça contestatória ou de qualquer outra petição, a partir da proclamação 

da incompetência, só poderá ser feita pelo juízo declarado competente ou 

mediante designação deste juízo pelo Tribunal de Justiça para decidir atos 

considerados urgentes em sede de conflito negativo de competência ou 

caso interposto agravo de instrumento seja dada a concessão de efeito 
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suspensivo ao recurso. Fora de quaisquer das hipóteses citadas resta 

cessada a competência deste juízo para prática de qualquer tipo de ato 

processual nestes autos, de modo que indefiro o pedido de análise da 

peça contestatória por este juízo, salvo determinação neste sentido 

advinda pelo Tribunal de Justiça no julgamento de eventual recurso 

interposto pelas partes em face daquela decisão ou de conflito negativo 

de competência em que seja este juízo designado para decidir pedidos 

considerados urgentes. No tocante a declaração de nulidade dos atos 

processuais praticados, também entendo que o pleito não comporta 

acolhimento por este juízo, por expressa previsão contida no artigo 64, 

§4º, do Código de Processo Civil, em que autoriza a conservação dos atos 

praticados pelo juízo incompetente até que outros sejam praticados pelo 

juízo competente, o qual, inclusive poderá ratificar os atos já praticados 

por este juízo. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu caso idêntico, 

vejamos: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 

Improbidade administrativa. Processual. Incompetência absoluta. Anulação 

dos atos decisórios praticados. Exegese do art. 64, § 4º, do NCPC. 

Conservação da eficácia das decisões até ulterior deliberação do juízo 

competente. Supressão de instâncias. Decisão que compete à Justiça 

estadual. Agravo regimental não provido. 1. O art. 64, § 4º, do NCPC, 

introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos 

decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e 

eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, 

observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não. 2. 

Reconhecida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a 

demanda, a ela compete, a priori, analisar quais atos decisórios prolatados 

pelo juízo anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de 

incompetência absoluta. Precedentes. (...). (ARE 850933 AgR, Relator(a): 

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017)” No mais, 

aguarde-se o transcurso do prazo recursal da decisão que reconheceu a 

incompetência deste juízo e, após, remetam-se os autos ao juízo 

declarado competente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão
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Processo Número: 1012819-33.2018.8.11.0003
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA MARTINS LUNA DE ANDRADE (REU)

JOAQUIM LUIZ DE ANDRADE (REU)

MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IANI GLAUCIA ALVES OAB - MT15028/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação 

civil de ressarcimento de danos ao erário c/c pedido de tutela provisória 

de indisponibilidade de bens em face da Macro Construtora LTDA, Selma 

Martins Luna de Andrade e Joaquim Luiz de Andrade, sustentando, em 

síntese, dano ao erário público estadual e enriquecimento ilícito dos 

requeridos. Por meio da decisão interlocutória de ID 27982061 este juízo 

se declarou incompetente para processar e julgar o feito por não fazer 

parte da ação à Fazenda Pública. Na sequência os requeridos Macro 

Construtora LTDA, Selma Martins Luna de Andrade e Joaquim Luiz de 

Andrade peticionaram nos autos pugnando para que este juízo, antes que 

se remeta os autos ao juízo declarado competente, analisasse sua 

contestação (ID 20537151), no tocante ao pedido de liberação de bens 

indisponibilizados cautelarmente ou que declarasse a nulidade de todos os 

atos processuais praticados em razão da incompetência deste juízo. Pois 

bem. Com a prolação da decisão de ID 27982061 este juízo reconheceu 

ser incompetente para processar e julgar a demanda, o que torna 

incompetente para praticar qualquer outro ato no processo. A análise da 

peça contestatória ou de qualquer outra petição, a partir da proclamação 

da incompetência, só poderá ser feita pelo juízo declarado competente ou 

mediante designação deste juízo pelo Tribunal de Justiça para decidir atos 

considerados urgentes em sede de conflito negativo de competência ou 

caso interposto agravo de instrumento seja dada a concessão de efeito 

suspensivo ao recurso. Fora de quaisquer das hipóteses citadas resta 

cessada a competência deste juízo para prática de qualquer tipo de ato 

processual nestes autos, de modo que indefiro o pedido de análise da 

peça contestatória por este juízo, salvo determinação neste sentido 

advinda pelo Tribunal de Justiça no julgamento de eventual recurso 

interposto pelas partes em face daquela decisão ou de conflito negativo 

de competência em que seja este juízo designado para decidir pedidos 

considerados urgentes. No tocante a declaração de nulidade dos atos 

processuais praticados, também entendo que o pleito não comporta 

acolhimento por este juízo, por expressa previsão contida no artigo 64, 

§4º, do Código de Processo Civil, em que autoriza a conservação dos atos 

praticados pelo juízo incompetente até que outros sejam praticados pelo 

juízo competente, o qual, inclusive poderá ratificar os atos já praticados 

por este juízo. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu caso idêntico, 

vejamos: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 

Improbidade administrativa. Processual. Incompetência absoluta. Anulação 

dos atos decisórios praticados. Exegese do art. 64, § 4º, do NCPC. 

Conservação da eficácia das decisões até ulterior deliberação do juízo 

competente. Supressão de instâncias. Decisão que compete à Justiça 

estadual. Agravo regimental não provido. 1. O art. 64, § 4º, do NCPC, 

introduzindo dinâmica distinta daquela do CPC/1973, previu que os atos 

decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade e 

eficácia até posterior manifestação do juízo competente, o qual, 

observados o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não. 2. 

Reconhecida a competência da Justiça estadual para processar e julgar a 

demanda, a ela compete, a priori, analisar quais atos decisórios prolatados 

pelo juízo anterior serão ou não revogados, mesmo em casos de 

incompetência absoluta. Precedentes. (...). (ARE 850933 AgR, Relator(a): 

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017)” No mais, 

aguarde-se o transcurso do prazo recursal da decisão que reconheceu a 

incompetência deste juízo e, após, remetam-se os autos ao juízo 

declarado competente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 696963 Nr: 9262-32.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15.217

 INTIMAÇÃO do patrono do réu das certidões de fls. 170 e 178.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601204 Nr: 5640-23.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON MYLLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/O

 INTIMAÇÃO do patrono do Réu para apresentar alegações finais no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 623732 Nr: 6476-88.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO FERREIRA ALVES, LUIZ 

CARLOS HONÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16.330

 INTIMAÇÃO do patrono do Réu para apresentar memoriais finais no prazo 

de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333052 Nr: 3863-37.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA BATISTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEILA BATISTA OLIVEIRA, Filiação: 

Geronimo Costantino de Oliveira e Carmelita Batista de Oliveira, data de 

nascimento: 14/07/1980, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

solteiro(a), do lar. 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: S E N T E N Ç A1. Relatório.O Ministério Público ofereceu 

denúncia em desfavor de KEILA BATISTA OLIVEIRA e José Antônio 

Cardoso da Silva (processado e condenado nos Autos 329369, fls. 

77/80), enquadrando-os nas sanções do art. 155, § 4º, IV do Código 

Penal. Consta dos autos que, no dia 05 de janeiro de 2010, por volta das 

13h20min, na residência particular situada na Av. Sotero Silva, n.730, 

bairro Vila Aurora, nesta cidade, a acusada Keila Batista Oliveira, 

juntamente com o condenado José Antonio Cardoso da Silva, agindo com 

unidade de desígnios, subtraíram para ambos, com ânimo de 

assenhoreamento definitivo, 02 (duas) cadeiras de fio, de propriedade da 

vítima Rayane Florenciana Duran. A denúncia foi recebida nos autos de 

código 329369, fls. 54. Naquela actio, o acusado José Antonio Cardoso da 

Silva foi devidamente citado e, por fim, condenado, consoante cópia da 

sentença acostada às fls. 77/80. A acusada Keila Batista Oliveira foi não 

localizada para citação pessoal, fls. 65, motivo pelo qual se procedeu à 

citação editalícia da ré, determinando-se o desmembramento do feito em 

relação à acusada e suspendendo o curso do período prescricional, fls. 

77. Após o desmembramento do feito, fls. 100, a acusada foi citada 

pessoalmente, fls. 104, e apresentou resposta à acusação, fls. 111/112. 

Realizou-se a instrução do feito e decretou-se a revelia da acusada, fls. 

119/121. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais 

escritas, tendo o Ministério Público pugnado pela procedência dos pedidos 

da denúncia, fls. 128/130. A defesa, por sua vez, em alegações finais 

escritas, requereu a nulidade da citação por edital da acusada e pugnou 

pela absolvição da ré, fls. 131/134. É o relatório.2. Fundamentação.2.1. Da 

preliminar de nulidade da citação editalícia da acusada.A acusada Keila, 

em seus memoriais, fls. 131/132, alega, em sede preliminar, a nulidade da 

citação editalícia, argumentando que não foram esgotadas as 

possibilidades de encontrá-la e que isso lhe causou prejuízo, pois, se não 

houvesse sido determinada a suspensão do curso do prazo prescricional, 

a ré teria sido beneficiada pelo instituto da prescrição.Convém destacar 

que, perante a autoridade policial, a acusada declarou ser moradora de 

rua, fls. 18, deixando de apresentar qualquer endereço onde pudesse ser 

localizada. Demais disso, conforme consta da certidão de fls. 65, o Oficial 

de Justiça se dirigiu a dois endereços distintos (os quais teriam sido 

informados pelo Cartório Eleitoral, fls. 64) e certificou que “não foi possível 

citar e intimar a ré Keila Batista de Oliveira, em face de não encontrá-la, 

tendo em vista ESTAR SEM PARADEIRO FIXO, pois, há mais de três meses 

não aparece em casa, informação obtida de sua genitora Sra. Carmelita 

Batista de Oliveira”. Nota-se, portanto, que foi informado pela própria 

genitora da acusada que esta se encontrava em lugar incerto e não 

sabido, tendo sido acertada a decisão que determinou a sua citação 

editalícia, fls. 68/71.Nesse sentir:PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CITAÇÃO 

EDITALÍCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE 

ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. É dever do acusado 

informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código 

de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para 

localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de 

intimação no endereço por ele fornecido. Precedente. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no REsp 1825710/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE 

ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA 

TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).Assim, rejeito a preliminar 

apresentada pela acusada. 2.2. Mérito.2.2.1. Da materialidade e autoria.O 

artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal descreve o crime de furto qualificado 

nos termos seguintes:Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa 

alheia móvel:(...)§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, 

se o crime é cometido: (...)IV – mediante concurso de duas ou mais 

pessoas.A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de 

ocorrência, fls. 20, termo de exibição e apreensão, fls. 13, auto de 

entrega, fls. 35, auto de avaliação, fls. 34, e pelos depoimentos 

testemunhais colhidos durante a instrução processual. No caso em tela, a 

qualificadora relativa ao concurso de agentes encontra-se devidamente 

provada nos autos, uma vez que há elementos seguros acerca da 

participação de José Antonio Cardoso da Silva no crime perpetrado pela 

acusada, demais do fato de ter sido condenado nos Autos 329369 pela 

prática delitiva descrita na denúncia.A autoria é certa e recai à acusada, 

que foi autuada em flagrante delito, prova essa corroborada com o 

depoimento dos policiais colhidos na fase inquisitorial, os quais declararam 

que receberam informação anônima a respeito do furto, que efetuaram 

diligências pelas proximidades do local e lograram êxito em localizar a 

acusada Keila, juntamente com o condenado José, em poder das res 

furtivas. Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a 

ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que 

complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço 

probatório existente em relação à acusada.No mesmo sentido, sobre o 

valor dos depoimentos dos policiais, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras 

Criminais Reunidas da Egrégia Corte deste Estado, o qual prevê: “Os 

depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, 

são idôneos para sustentar a condenação criminal”.Em Juízo, a ofendida 

Rayane declarou que não presenciou a subtração e que soube do delito 

quando os policiais chegaram a sua residência, com um casal no interior 

do camburão e com as cadeiras de sua propriedade. Alegou que, para 

que as pessoas subtraíssem as cadeiras, era necessário que pulassem o 

portão de sua casa. Afirmou que os Policiais informaram que receberam 

uma ligação anônima que informava que duas pessoas haviam saído de 

sua residência em poder das cadeiras, empreenderam diligências e 

localizaram o casal perto da ponte, em poder dos objetos. Declarou que, 

entre a subtração e a localização dos objetos pela Polícia, decorreu 

aproximadamente 40 (quarenta) minutos. Convém destacar que, tanto em 

Juízo (Autos 329369), como na etapa inquisitorial, fls. 22, o condenado 

José confessou a prática delitiva, apontando a acusada Keila, que à 

época era sua namorada, como a pessoa que lhe auxiliou a subtrair as 

cadeiras, tendo afirmado que “(...) ao passarem em frente a uma 

residência que estava com o portão aberto e várias cadeiras na área, 

cada um pegou uma e saiu (...)”.Registre-se que a acusada não foi 

interrogada judicialmente, tendo sido decretada a sua revelia, fls. 119, 

razão pela qual não desincumbiu de seu ônus de apresentar provas 

hábeis a desconstituir os sinais evidentes de autoria verificados pelas 

testemunhas inquiridas, não merecendo prosperar a pretensão absolutória 

apresentada pela defesa em suas alegações finais.Observa-se, portanto, 

que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos 

termos pretendidos pelo Ministério Público, à luz de tudo quanto foi acima 

mencionado.Por outro lado, inexiste qualquer causa excludente de ilicitude 

ou culpabilidade, e por isso, deve ser proferido o decreto condenatório, 

pois está certa a autoria e materialidade do crime.3. Dispositivo. JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a 

acusada KEILA BATISTA OLIVEIRA, qualificada nos autos, como incursa 

nas penas do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria 

de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de 

apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da 

presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam 

aquilatar a personalidade e a conduta social da acusada. Os motivos 

estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. Deixo de 
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aplicar a circunstância do crime relativa ao concurso de agentes, vez que 

será utilizada para qualificar o tipo. As consequências do crime são as 

próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta 

maléfica do agente.Desta forma, fixo a pena-base da condenada em 02 

(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.Na 

segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. 

Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou 

diminuição de pena aplicáveis ao caso.Portanto, torno a pena definitiva em 

02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.3.2. Da pena de 

multa.Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, 

fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época 

dos fatos.3.3. Do regime.Em conformidade ao art. 33, § 2o, c, do Código 

Penal, o regime inicial adequado será o aberto. Assim, fixo o regime aberto 

como regime inicial para o cumprimento de pena.3.4. Da substituição de 

pena privativa de liberdade.Considerando que as condições impostas no 

art. 44, § 2º, do CP, são favoráveis à condenada, urge ser substituída a 

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, 

prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena 

pecuniária.Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade de 02 

(dois) anos de reclusão em prestação de serviços à comunidade, no 

montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o 

disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas 

pelo juiz executor e pagamento de 03 (três) salários mínimos, a ser 

convertido para entidade à eleição do juízo executor.3.5. Disposições 

gerais.Em conformidade ao disposto no Art. 15, III, da Constituição Federal, 

suspendo os direitos políticos do condenado, após a coisa julgada. 

Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral. Deixo 

de condenar a acusada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, pois assistida pela Defensoria Pública, presumindo ausência 

de condições financeiras para arcar com tais emolumentos.Havendo bens 

apreendidos e ainda não restituídos vinculados a presente ação penal, 

proceda-se à devida restituição, na forma da lei.Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome da condenada no rol dos culpados.Observem-se 

as demais orientações da Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta 

condenação.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anselma Nancy Cajango 

Tarifa, digitei.

Rondonópolis, 28 de janeiro de 2020

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702492 Nr: 139-73.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DOS SANTOS DE SOUZA, CHARLES 

NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B/MT

 Autos nº 139-73.2020811.0064 – Cód.702492

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a, s) acusado (a, s) 

JEAN DOS SANTOS DE SOUZA e CHARLES NASCIMENTO LIMA, não 

vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no 

art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento 

da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.02.2020, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700956 Nr: 12118-66.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BARBOSA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 12118-66.2019.811.0064 – Cód. 700956

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu MÁRCIO BARBOSA 

GUIMARÃES não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20.02.2020, às 14h50min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 332520 Nr: 3331-63.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RUDS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 3331-63.2010.811.0064 – Cód. 332520

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RAFAEL RUDS 

RODRIGUES não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.02.2020, às 17h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 620892 Nr: 4031-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9.279-MT

 Autos nº 4031-97.2014.811.0064 – Cód. 620892

Vistos.
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Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO à fl. 106, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 109), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 112/117), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630647 Nr: 2836-43.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LEITE PINHEIRO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18.717/MT

 Autos nº 2836-43.2015.811.0064 – Cód. 630647

Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que o réu foi citado, bem como 

compareceu a audiência de suspensão condicional do processo (fls. 

43/450), além disso, temos a certidão de fl. 59 e 62 que indica que o 

denunciado compareceu na secretária vara única criminal da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, realizou pagamento da prestação pecuniária (fl. 

60) e, ainda, por intermédio de advogada devidamente constituída 

peticionou nos autos à fl. 66, indicando novo endereço e juntando 

comprovante para tal finalidade.

Assim, resta demonstrado que o réu tem plena ciência da presente ação 

penal, entretanto, não cumpriu as condições impostas para a suspensão 

condicional do processo, razão pela qual, REVOGO o referido acordo.

Dessa forma, intime-se a advogada constituída pelo réu para apresentar 

defesa escrita em prol do mesmo, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657316 Nr: 6636-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Átila Rodrigues Japiassú 

dos Santos - OAB:15.527-MT, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ DOS 

SANTOS - OAB:13.620-B/MT

 Autos nº 6636-11.2017.811.0064 – Cód. 657316 Vistos.Trata-se de 

pedido de restituição de valor apreendido, formulado por VALDECIR DA 

SILVA, tendo como objeto a quantia de R$ 516,05 (quinhentos e dezesseis 

reais e cinco centavos) conforme boletim de ocorrência de fl. 26-v (fls. 

199/200).(...)E, conforme, asseverado pelo Ministério Público referido valor 

apreendido nos autos não possui origem ilícita, já que não consta no feito 

evidências de que o numerário seria oriundo de práticas delitivas, além da 

referida quantia não interessar mais ao processo.Outrossim, verifico o 

requerente não foi sequer denunciado, sendo o feito arquivado em relação 

ao delito imputado ao mesmo, bem como constata-se que o presente feito 

já foi devidamente sentenciado em relação ao réu LUIZ CARLOS DE 

OLIVEIRA conforme sentença proferida em audiência em 11.11.2019 (fls. 

205/208). Dessa forma, considerando que a quantia apreendida nos 

autos, não interessa ao processo, bem como resta demonstrada a 

propriedade pelo requerente, DEFIRO a restituição da quantia de R$ 516,05 

(quinhentos e dezesseis reais e cinco centavos), devidamente atualizada 

a seu proprietário legal, qual seja: VALDECIR DA SILVA.Por fim, determino 

a transferência do valor mediante alvará eletrônico à conta bancária indica 

pelo requerente às fls. 200.Intime-se. Notifique-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663453 Nr: 11925-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA BAPTISTA L COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Ataide Novais de 

Almeida, Irina Cavalcante Leite de Lima, Alan Henrique Pintor de Oliveira, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Foi concebido ao advogado, prazo de 10 (dez) dias para apresentação de 

documentos comprobatórios de indenização dos danos para os familiares 

da vítima.

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório da ré, 

declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672023 Nr: 4310-44.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FARIAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 4310-44.2018.811.0064 – Cód. 672023

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu LINDOMAR FARIAS 

SILVA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02.06.2020, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Outrossim, considerando o comparecimento do réu aos autos com a 

devida apresentação de sua defesa, DEFIRO o requerimento formulado 

pelo acusado à fl. 60, para tanto, revogo a determinação de expedição de 

ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN às fls. 54/54-v, contudo, caso o 

órgão já tenha sido oficiado, determino que se expeça novo ofício visando 

à baixa da restrição no cadastro de LINDOMAR FARIAS SILVA – CPF 

537.364.431-53.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672302 Nr: 4566-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº4566-84.2018.811.0055 – Cód. 672302Vistos.O acusado 

SEBASTIÃO DOS SANTOS por intermédio da Defensoria Pública, pugna 

pela revogação da decisão que suspendeu sua CNH, sem prazo 

determinado, informando que se encontra com sua carteira apreendida 

desde o dia 23.03.2018, o que vem obstando o exercício do seu labor 

como caminhoneiro, assim, requer que seja restabelecido o seu direito de 

dirigir, mormente porque já ultrapassa 01 (um) ano e meio da suspensão 

de sua habilitação (fls. 84/86).Com vistas dos autos, (...)Dessa forma, 

INDEFIRO por ora a pretensão perseguida pelo réu às fls. 84/90, cujo 

pedido será devidamente analisado por ocasião da prolação de sentença 

nos autos.Por fim, determino que seja oficiado ao Juízo Deprecado da 

Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da carta 

precatória nº 32406-04.2019.811.0042 – código 591053, para que devolva 

a esse juízo a missiva, vez que conforme andamento da mesma o 
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interrogatório do acusado SEBASTIÃO DOS SANTOS foi realizado na data 

de 09.12.2019.Juntando-se aos autos a carta precatória alhures 

mencionada, dê-se vistas dos autos às partes conforme já consignado no 

termo de audiência de fls. 80/81, para apresentação de memoriais 

finais.Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683458 Nr: 14512-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 14512-80.2018.811.0064 – Cód. 683458

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu PAULO SÉRGIO DE 

OLIVEIRA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02.06.2020, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 694120 Nr: 6568-90.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRÖDER - 

OAB:9.699 MT

 Autos nº 6568-90.2019.811.0064 – Cód. 694120

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JADER HENRIQUE 

SANTOS DE OLIVEIRA não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02.06.2020, às 15h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696766 Nr: 9105-59.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUZA ALVES DA SILVA, GUILHERME 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 9105-59.2019.811.0064 – Cód. 696766

Vistos.

Considerando a manifestação do réu GUILHERME ALVES DA SILVA por 

intermédio da Defensoria Pública à fl. 49, bem como sua resposta à 

acusação, e considerando ainda a folha de antecedentes criminais do 

acusado, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação e eventual oferecimento do benefício da suspensão 

condicional do processo ao réu.

Após, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução em relação à ré Vanuza, e eventual oferecimento da suspensão 

condicional do processo ao acusado Guilherme.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 609484 Nr: 7376-42.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO ALVES DE SOUZA, NAYARA 

OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA - OAB:17499/O

 Autos nº 7376-42.2012.811.0064 – Cód. 609484

Vistos.

O advogado GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA, por meio de 

petição à fl. 190, informa que renúncia o mandato outrora outorgado a si 

pela ré NAYARA OLIVEIRA COSTA, para atuação nestes autos por 

razões de foro intimo, bem como assevera que foram juntados aos autos 

documento de identificação da ré, demonstrando assim a pratica regular 

de atuação do causídico no feito, não tendo este cometido qualquer tipo de 

infração administrativa, nem mesmo eventual pratica de crime. Por fim, 

pugna pelo arquivamento do processo com as baixas necessárias.

Pois bem. Inobstante as razões tecidas pelo profissional na manifestação 

retro, não há alteração fática dos fatos narrados pela ré conforme se 

denota na certidão de fls. 181.

Dessa forma, DETERMINO o cumprimento da decisão proferida nos autos 

às fls. 184.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 622905 Nr: 5864-53.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SEIXAS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANILO SEIXAS ARRUDA, Cpf: 

05629517171, Rg: 26302365, Filiação: Norma Barbosa Seixas e Sidney 

Arruda Cardoso, data de nascimento: 19/08/1994, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66) 3423-5819. 

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: Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima descritos e por 

tudo o mais que dos autos consta, hei por bem JULGAR PROCEDENTE a 

ação penal, para CONDENAR o réu Danilo Seixas Arruda, brasileiro, 

solteiro, nascido em 19/08/1994, natural de Rondonópolis/MT, portador do 

RG nº 2630236-5 SSP/MT e CPF 056.295.171-71, filho de Sidney Arruda 

Cardoso e de Norma Barbosa Seixas, residente na Rua E, nº 531, Bairro 

Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como 

incurso na prática do crime descrito no artigo 217-A, “caput”, do Código 

Penal. (...)Estabeleço o regime inicial semiaberto para cumprimento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 83 de 306



pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o art. 33, § 2º, 

inciso “b”, do Código Penal.Sendo assim, condeno em definitivo o réu 

Danilo Seixas Arruda ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de 

reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.Verificando a 

redação do artigo 44 do Código Penal, observo que o réu não faz jus a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por 

causa da pena aplicada e da prática de crime com violência. No mesmo 

sentido, não há que se falar em aplicação do SURSIS (art. 77, 

CP).DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, quanto ao direito de apelar em 

liberdade, insta observar que, o réu respondeu ao processo em liberdade 

e, considerando ainda que ao menos neste momento os requisitos da 

prisão preventiva encontram-se ausentes, portanto, com arrimo no art. 

387, § 1º, do Código de Processo Penal, concedo ao réu a oportunidade 

de recorrer em liberdade da presente sentença.CONDENO o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Comunique-se ao Instituto 

de Identificação, informando-lhe o número do presente feito, bem como o 

número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal. 

Transitando esta sentença em julgado, expeça-se 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.

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, 28 de janeiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 298794 Nr: 2007-14.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARCELO ALMEIDA, WELDER 

ERNESTO DA COSTA E SILVA OU (RENATO AUGUSTO DA SILVA 

CAMARGO), RAIMUNDA SONIA DA SILVA, THIAGO GOMES MENEZES, 

SURAMA ARAUJO DA SILVA, RODRIGO DA SILVA ROSA OU DA SILVA 

LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Vandir Apolinário Filho - OAB:6053-B/MT, WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323-MT

 Autos nº 2007-14.2005.811.0064 – Cód. 298794

Vistos.

Considerando que em relação ao acusado ALESSANDRO MARCELO 

ALMEIDA, decorreu prazo fixado no edital de intimação de sentença sem 

qualquer manifestação do mesmo (fls. 490/493) e, tendo a defesa do réu 

WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA apresentado recurso e suas 

razões conforme fls. 482 e 484/487.

 RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa do réu WELDER 

ERNESTO DA COSTA E SILVA à fls. 482, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 483), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 497/503), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 322564 Nr: 743-20.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY FELIX DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO RODRIGUES CUSTODIO 

- OAB:10.693/MT

 Autos nº 743-20.2009.811.0064 – Cód. 322564

Vistos.

Verifico que na sentença condenatória proferida nos autos (fls. 207/211), 

postergou à sua destinação após o transito em julgado, razão pela qual, 

DECLARO a perda da fiança recolhida à fl. 126, cujo valor deverá ser 

destinado/vinculado ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento instaurado com a finalidade de cumprimento do Provimento 

nº 29/2019-CGJ/MT – destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite neste Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca.

Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as comunicações 

necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, arquivando-se os 

presentes autos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700891 Nr: 12059-78.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 12059-78.2019.811.0064 – Cód. 700891

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu GUILHERME 

MORAES DE SOUZA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02.06.2020, às 14h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 612522 Nr: 3007-68.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pela Defesa (fl. 219) 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, INTIME-SE a Defesa Constituída para, no 

prazo 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, 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. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 
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MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1013899-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. T. R. (PARTE RE)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (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: 05 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MARIA MAZARELO FARIAS PINTO PROCESSO n. 

1013899-95.2019.8.11.0003 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Medidas 

Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) 

CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: ISTEFANI SOARES FERREIRA 

Endereço: RUA H, 43, NA RUA DO BAR CADÊ VOCÊ, ANA CARLA II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: CICERO 

TEIXEIRA RAMOS Endereço: EM FRENTE AO BAR DA MARIA CASADA - 

MÃE DO SUSPEITO, VILA OLINDA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, quanto ao 

DEFERIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. PROCEDER, AINDA, À CITAÇÃO DO 

AGRESSOR para, querendo, contestar o pedido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

ofendida (NCPC, artigos 306 e 307). MEDIDAS PROTETIVAS: "" (a) 

proibição de aproximar-se da ofendida, familiares desta e testemunhas, 

além do limite mínimo de 500 (quinhentos) metros; (b) proibição de realizar 

contato com a ofendida, familiares desta e testemunhas, por qualquer meio 

de comunicação; (c) vedação de frequentar a residência e trabalho, 

residência de parentes e o local de trabalho 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. , 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701894 Nr: 12790-74.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERSON BRITO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 à confissão espontânea prevista no Artigo 65. Alínea d do Código Penal, 

veja-se que resta prejudicado o referido pedido por parte da defesa, posto 

que o acusado não confessou espontaneamente a autoria delitiva dos 

dois delitos perante a autoridade policial, tampouco poderia ser utilizado 

como elemento para fixação da pena, eventual confissão extrajudicial, 

haja vista que o acusado também não confessou a autoria delitiva por 

ocasião do interrogatório de fls. 20/22 dos autos.Por estas razões, requer 

a procedência da pretensão acusatória, com a fixação em prol do 

acusado na pena mínima acaso o mesmo não seja reincidente.Pede 

deferimento.”Vistos etc.Inicialmente, para o ato, foi nomeada como 

curadora da testemunha menor, João Victor de Souza Brito, a servidora 

Sra, Sylviane de Assis Cavalcante.Permaneçam os autos conclusos para 

prolação da sentença.Saem os presentes intimados.Cumpra-se.Nada mais 

havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar FuzaroPromotor de JustiçaJardel 

Mendonça Santana MarquezDefensor PúblicoAlderson Brito da 

ConceiçãoAcusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693450 Nr: 5951-33.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDON DE JESUS LOPES, GILNEY 

BONAIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.521-B/MT

 Código: 693450

Vistos etc.

Defiro parcialmente a cota ministerial de fls. 392.

 Com efeito, determino o desmembramento dos autos em relação ao 

acusado Gilney Bonaido de Souza, com fundamento no Artigo 80 do 

Código de Processo Penal.

 Ademais, determino que sejam expedidos os ofícios, conforme solicitados 

pelo parquet às fls. 392 e 392/vº, nos autos correlatos.

 Por fim, tudo cumprido, retornem os autos conclusos para prolação da 

sentença em relação ao acusado Brendon de Jesus Lopes.

 Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de Janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 677074 Nr: 8827-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 677074

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o processo tramitou regularmente, 

com prolação de sentença de condenatória e interposição de Recurso de 

Apelação pela defesa (próprio acusado) (fls. 163).

Todavia, observa-se que a parte recorrente não tem mais interesse na 

reforma ou modificação da sentença, tendo em vista a expressa 

manifestação da desistência do Recurso, conforme consta no petitório 

encartado às fls. 166.

 Diante disso, nos termos do Artigo 577, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal HOMOLOGO a desistência recursal para que surtam seus 

efeitos legais.

 Por fim, certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 
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Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (art. 393, inciso II, do CPP); e 5) 

Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de Janeiro 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877035 Nr: 9195-27.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMOLD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, FABRICA DE CARROCERIAS E ARTEFATOS DE 

MADEIRAS SANTA ROSA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ANDRADE CORREIA - 

OAB:SP/258.081, DANILO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9.866/MT

 Intimação do advogado da indiciada Mademold Indústria e Comércio de 

Madeiras Ltda, dos termos da cota ministerial de fl. 201, a qual informa 

sobre a aceitação da contraproposta pelo Parquet, bem como requer o 

imediato cumprimento da proposta pela indiciada, com a juntada dos 

respectivos comprovantes independente de nova interpelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883910 Nr: 11486-97.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT10691 E

 Em cumprimento da cota Ministerial de fl. 91, certifico que em consulta à 

conta única constatei que não houve, até a presente data, nenhum 

pagamento vinculado aos autos. Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e art. 

977 da CNGC, impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte 

Indiciada para que em cinco dias comprove nos autos o cumprimento da 

obrigação assumida, sob pena de perdimento do benefício da poposta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916817 Nr: 694-16.2019.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES PAULIKEVIS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e art. 977 da CNGC, impulsiono os 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte Indiciada, para 

que em cinco dias comprove nos autos o cumprimento da obrigação 

ajustada a título de reparação civil do dano ambiental (fl. 29).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848279 Nr: 10882-73.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ALVES DE OLIVEIRA MADEIRAS - 

EPP, SHOWA INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

COFECCÇOES E TRANSPORTADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:25594/O, CARLA ANDREIA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 18.808, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT9866

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e art. 977 da CNGC, impulsiono os 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da empresa Showa 

Indústria e Comércio Importação e Exportação de Confecções, para 

ciência da recusa da proposta de repação civil do dano pela empresa 

Marcelo Alves de Oliveira Madeiras - Epp, bem como para manifestar-se 

no prazo de dez dias sobre eventual interesse de promover a integral 

reparação do dano ambiental.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1008414-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HERMANNY OAB - RJ103811 (ADVOGADO(A))

RENATO JONAS HENRIQUES OAB - RJ126884-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARCOS MELOZZI (REU)

GLEICE MATOS MARONEZZI (REU)

ANGELO CARLOS MARONEZZI (REU)

CELIA DA SILVA RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012520-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON TEOMAR SLAVINSKI (EXECUTADO)

MONICA DELLA MEA SLAVINSKI (EXECUTADO)

DELLA MEA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da pesquisa RENAJUD realizada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009854-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DELLA MEA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

EVERTON TEOMAR SLAVINSKI (EXECUTADO)

MONICA DELLA MEA SLAVINSKI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão de decurso de prazo de ID 28545177.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003283-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY LOPES RIBEIRO JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO das advogadas da parte autora para, manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 

devolução da missiva.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007529-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BALDUINO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000165-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENCATO & MENCATO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA OAB - 711.816.285-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMAR BIAZUSSI (REQUERIDO)

FLAVIO CARLOS BONATO (REQUERIDO)

MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITACIR MENCATO OAB - 452.662.209-53 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 

1016254-87.2019.8.11.0000 Vistos etc. Trata-se de Recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela MENCATO & MENCATO LTDA. em virtude 

da decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop 

que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos 

autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n.º 

1000165-41.2019.8.11.0015, proposta em desfavor da empresa 

MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS, de FLÁVIO CARLOS BONATO e 

DILMAR BIAZUSSI. Inconformada, a sócia representante da empresa 

Agravante alega que apesar da vulnerabilidade econômica da empresa 

poder ser claramente demonstrada ante o fato da sua movimentação 

financeira estar inativa (baixada), ajuizou tutela cautelar em desfavor de 

sua sócia Fernanda (ID 21068984) para ver-se imitida na administração da 

empresa com o fito de ter acesso a documentos e inventário patrimonial da 

Recorrente, estando portando, na atual conjuntura, impossibilitada de 

apresentar elementos que comprovem a hipossuficiência financeira da 

pessoa jurídica, porque desde o ano de 2018 tenta, sem êxito, verificar à 

situação contábil e financeira da empresa Mencato e Mencato LTDA. Além 

disso, defende que os documentos anexados aos autos, quanto a si, 

pessoa física, quais sejam: CTPS, DIRPF (ID 21068987) e Extratos de 

Conta Corrente (ID 21068990) dos últimos seis meses, demonstram tanto a 

sua falta de condições econômica e financeira de arcar com as custas e 

despesas processuais quanto da empresa Agravante. Consectariamente, 

argumenta fazer jus ao benefício da gratuidade judiciária, eis que não 

pode custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio 

e de sua família. Forte nesse argumentos, pugna pela concessão do efeito 

ativo ao recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada, 

deferindo-se os benefícios da gratuidade da justiça em favor da 

Agravante. Recurso preparado. Eis o relato do necessário. Decido. O 

Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a 

hipótese se encaixa perfeitamente na hipótese prevista no artigo 1.015, 

inciso V, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários 

para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.º, do CPC. 

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo ora interposto se limita à 

análise da decisão hostilizada que indeferiu o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de 

Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo 

ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a 

pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito 

invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do 

processo. Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste 

Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo 

pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos 

para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e 

o perigo de dano (art. 300 do CPC). Em que pesem aos argumentos 

vertidos pela Recorrente, nesta fase de cognição incompleta, observo que 

não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida 

initio litis. Isso porque, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de 

direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da 

demonstração de que a empresa não tem condições de custear as 

despesas processuais (Súmula 481 do STJ). Nesse sentido, colaciono o 

seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. 

NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 

INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA 

NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS 

AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, 

a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica 

somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação 

financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de 

recursos" (AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019). 2. O acórdão recorrido 

analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de 

forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou 

negativa de prestação jurisdicional. 3. Não cabe, em recurso especial, 

reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno 

a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 440.609/RJ. Rel. Ministra 

Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 24/09/2019. Publicado no DJe 

em 14/10/2019). Na hipótese, constata-se que a Agravante juntou apenas 

documentos que demonstram a incapacidade financeira da sua 

representante, pessoa física. Todavia, conforme o entendimento acima, é 

imprescindível que se demonstre as condições econômicas da pessoa 

jurídica, o que não ficou comprovado. Ademais, embora a Agravante tenha 

alegado que se encontra inativa, isso não significa que não possua 

capacidade de arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais. Vale ressaltar que em qualquer fase do processo é permitido 

a revogação ou a concessão da justiça gratuita, desde que se prove a 

alteração econômico-financeira do beneficiado. Desse modo, em que 

pesem às alegações da Recorrente de que não dispõe de capital para 

arcar com o pagamento das despesas processuais, a ausência de 

qualquer indício neste sentido afasta a procedência do pedido. Nesses 

termos, indefiro o pedido de efeito ativo. Intime-se a parte Agravada para 

apresentar contrarrazões. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de novembro de 2019. 

Desª. Clarice Claudino da Silva Relatora 25 de novembro de 2019. 

JUCINEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA LARA PINTO Diretor de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007489-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007612-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BORGES CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007742-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008442-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011096-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BORGES CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007260-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001811-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DIOLINDO ALMEIDA (REU)

MARCELO TADEU DE TOLEDO BARCA (REU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009618-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE DIAS SANTANA (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, em cumprimento à 

Portaria CGJ Nº 142 de 08/11/2019, que determina o cumprimento de 

mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, quando se 

tratar de processo eletrônico que tramita do sistema PJE, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 
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pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008717-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA GABRIELA MATOS FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO(A))

BILL STANLLEY MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT22514/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007621-13.2017.8.11.0015

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:

RODONOP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Intime-se o advogado da parte requerida acerca da seguinte decisão: 

"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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7060 Nr: 115-38.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS ANDRADINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMEGA - TRANSPORTADORA E COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA

 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: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 "Vistos etc. Omega - Transportadora e Comércio de Madeiras Ltda., 

devidamente qualificado nos autos, aforou Embargos de Declaração em p. 

278/279 com fundamento no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo 

Civil, alegando que há erro material na sentença de p. 276, não definiu a 

percentagem da condenação da sucumbência. É o suficiente relatório. 

Decido. (...). Posto isto, sem mais delongas, admitidos os presentes e 

tempestivos embargos declaratórios, acolho a pretensão neles deduzida 

para julgá-los procedentes, de maneira extirpar o erro material da 

sentença de p. 276, acrescendo o seguinte: “Condeno a parte exequente 

a pagar custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos 

arts. 82, 84 e 85, § 2.°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil”. No mais, 

permanecem hígidos os demais termos da sentença tais quais estão 

lançados. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262410 Nr: 5087-50.2016.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. R. ALVES MARTINS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 "Vistos etc. JR Alves Martins - ME , devidamente qualificada, apresentou 

Embargos de Declaração às p. 49/50 com fundamento no art. 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Aduziu, em resumo, que a 

sentença tornou-se ambígua uma vez que houve troca das partes entre 

requerente e requerido. (...). Isto posto, afasto as preliminares objurgadas 

e, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

resolução de mérito, julgo improcedentes os pedidos formulados por J. R. 

Alves Martins – ME nos embargos à execução ajuizados em face de 

Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda. Mantida a execução tal 

como postulada. No mais, permanecem hígidos os demais termos da 

decisão tais quais estão lançados. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252840 Nr: 19740-91.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. ALVES MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135/MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da r. decisão e extrato renajud às fls. 51/53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301402 Nr: 9260-83.2017.811.0015
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 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DE SANTANA- ME, JAMES LIMA DE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, qualificada, opôs 

Embargos de Declaração às p. 54/57, aduzindo que a sentença de p. 

51/52 é contraditória porque não recebeu o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica. Requereu o julgamento procedente dos embargos 

declaratórios. É o breve relatório. Decido. (...). Desta feita, percebido que o 

embargante pretende reverter decisão, anulando-a, eficácia neste caso 

não alcançada pelos embargos declaratórios. Não há omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material na decisão debatida, porquanto 

foram analisadas as minudências trazidas no processo. Ex positis, 

admitidos os presentes e tempestivos embargos declaratórios, posto que 

preenchidos os demais pressupostos recursais. Todavia desacolho a 

pretensão neles deduzida para julgá-los improcedentes, por não haver 

nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão 

de p. 51/52. Mantenho nos exatos moldes em que foi prolatada. 

Intimem-se. Cumpra-se. "

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009863-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE SACKSER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA DE AZEVEDO NEVES (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009863-08.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DEYSE 

SACKSER DOS SANTOS REU: SILVANIA DE AZEVEDO NEVES Vistos etc. 

Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c restituição 

de valores, com pedido de tutela antecipada, para imediato bloqueio da 

quantia de R$ 27.812,00, erroneamente depositada em favor da requerida, 

seja via sistema bacenjud e/ou determinada à Cooperativa de Crédito que 

o faça, aviada por Deyse Sackser Dos Santos em face de Silvania de 

Azevedo Neves, ambas qualificadas. Narrado que é associada da 

Cooperativa de Crédito Sicredi – Unidade de Sinop-MT, desde meados de 

2012, com conta-corrente n.º 14779-6, na agência 812. Disse ter realizado 

uma transação financeira com o senhor José Eduardo Brigatto, em 

27/09/2018, e tinha como obrigação efetuar uma transferência bancária 

em nome deste no valor de R$ 27.812,00, na agência n.º 728, 

conta-corrente n.º 73788-7. Arguido que por conta da correria no 

dia-a-dia, preencheu os dados de forma errônea, a transferir 

inadvertidamente referida quantia para a agência n.º 738, conta-corrente 

n.º 73788-7, de titularidade da desconhecida Silvana de Azevedo Neves, 

com quem jamais celebrou qualquer transação comercial ou jurídica. 

Relatado ainda que procurado o Gerente Geral de sua agência, para que 

fosse feito o reembolso do montante, foi-lhe informado da impossibilidade, 

pois a Cooperativa de Crédito não conseguiu localizar a parte requerida, a 

fim de que o autorizasse, o que sem esta autorização, estariam a cometer 

ato ilícito capaz de ensejar reparação. Suplicou fosse feita a busca de 

possíveis endereços da parte requerida através dos sistemas 

conveniados ao E. TJMT. Pediu ao final seja declarada a inexistência de 

relação jurídica/negocial entre as partes, a determinar a imediata 

devolução do valor de R$ 27.812,00 depositados erroneamente, bem como 

a condenação nos ônus de sucumbência. Atribuído à causa referido valor. 

Juntados documentos. Liminar deferida pela decisão de p. 01/05, Id. 

15849494, a determinar que a Cooperativa Sicredi, agência n. 0812, 

localizada nesta urbe, onde a parte autora mantém conta e da qual fez a 

transferência equivocada, procedesse ao bloqueio do valor de R$ 

27.812,00, na conta corrente n.º 73788-7, agência n.º 738, de titularidade 

de Silvana de Azevedo Neves, transferindo-o para a conta “depósitos 

judiciais”. Liminar devidamente efetivada, conforme certidão e resposta ao 

mandado de intimação feita pelo Gerente da Cooperativa de Crédito-Sicredi 

de p. 01/02, Id. 16175345. Integrada a lide via citação por edital de p. 

01/03, Id. 17440041. A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, na 

qualidade de curadora especial (Id. 18955880), apresentou contestação 

por negativa geral, a pedir a improcedência da ação. Relatados e 

examinados. Julgo. Demanda regular, sem defeitos ou preliminares 

capazes de inviabilizar o seu desfecho. Calha o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, porque a matéria de direito 

independe de prova e a de fato já está suficientemente delineada, 

dispensando dilação probatória. Convém anotar, prima facie, que o 

paradeiro da ré é desconhecido. Nos endereços levantados ela não foi 

encontrada. Dois domicílios descortinados, mas não eram dela. O que 

remete à regular citação editalícia, satisfatoriamente efetivada, garantida 

sua defesa pela curadoria especial via Defensoria Pública, que 

apresentou contestação por negativa geral. Depreendido que a parte 

autora realmente trouxe elementos nos autos a comprovar que fez a 

transferência da quantia mencionada de R$ 27.812,00, em 27/09/2018, na 

conta corrente n.º 73788-7, agência n.º 738, em nome de Silvania de 

Azevedo Neves, ora parte requerida, conforme comprovante de 

transferência de p. 01, Id. 15765254. Pessoa esta que não compõe sua 

relação comercial ou pessoal, segundo a tese não contrariada 

documentalmente. Pelo contrário, por uma questão de troca de um único 

numeral de identificação da agência, o depósito terminou não sendo 

efetivado em favor de quem era sua pretensão. Demonstrou que referida 

transferência foi feita de forma equivocada, como alegado na inicial, por 

conta de uma relação negocial que deveria ter sido feita em nome de José 

Eduardo Brigatto, conta corrente n.º 73788-7, agência 728. Destarte, é 

nítido o equívoco cometido pela parte autora, já que os comprovantes de 

transferências agregados com a inicial (Ids. 15765254 e 15765255) 

evidenciam isso, pois as contas correntes possuem a mesma numeração, 

entretanto, as agências são distintas, tendo a parte autora digitado 738, 

quando deveria ter sido 728, esta, sim, correta. Tanto se confirma, que a 

parte requerida, não encontrada pessoalmente, devidamente citada por 

edital, simplesmente não atendeu ao chamado judicial, como em regra 

acontece nessa espécie fictícia de integração da lide, com sua defesa 

feita por negativa geral via curadoria especial, que nem sequer questionou 

o bloqueio do numerário feito em sua conta-corrente. Vislumbrado ainda 

da documentação coligida que mesmo tendo realizada erroneamente a 

transferência, no dia seguinte, 28/09/2018, efetuou o pagamento ao dito 

senhor José Eduardo Brigatto de uma conta-corrente de outra titularidade, 

localizada na mesma agência bancária da autora, qual seja, 0812 (p. 01, 

Id. 15765255), honrando assim, o noticiado pacto entabulado, cujo motivo 

foi descrito como “pg batata doce”, da mesma forma daquele procedido 

erroneamente, que também consignou “pg batata doce”. Sendo assim, se 

não foi entabulado negócio jurídico algum entre as partes, a declaração de 

sua inexistência, é medida que se impõe, não passando de falha humana 

possível, suficientemente demonstrada. Por derradeiro, malgrado tenha a 

parte autora inicialmente rogado pela condenação da requerida em 

honorários de sucumbência, na impugnação apresentada às p. 01/06, Id. 

19402259, inexplicavelmente “abriu mão” da referida verba, cuja petição 

foi obviamente firmada pelo douto advogado que seria, como de fato é, o 

titular dos referidos honorários. O que o legitima a renunciá-los, sendo o 

titular do direito. Isto posto, hei por bem julgar procedentes os pedidos, 

com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para declarar 

a inexistência de relação jurídica entre as partes, a confirmar o estorno 

feito na conta-corrente da requerida em tutela de urgência, que torno 

definitiva. Por conseguinte, provado ser a lídima detentora do valor, 

determino o seu imediato levantamento mediante alvará judicial na conta 

bancária por ela já indicada (p. 06, Id. 19402259). Condeno a parte 

requerida a pagar as custas e as despesas processuais. Sem honorários 

advocatícios sucumbenciais, dada a renúncia do nobre advogado dele 

titular. Acaso vier a ser interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, se nada for requerido em 15 dias, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas. P. I. C. Sinop - MT, 29 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito
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2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004254-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JULIETA SANTOS ZALEVSKI OAB - MT24152/O (ADVOGADO(A))

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA NEVES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte executada 

devidamente citada (id 23759806), deixou decorrer o prazo legal sem 

efetuar o pagamento do débito e/ou nomear bens a penhora. Nos termos 

da legislação processual vigente e do provimento 56/2007, encaminho 

estes autos para intimação do advogado do exequente para, em 5(cinco) 

dias, indicar bens do executado passíveis de penhora, bem como 

apresentar cálculo atualizado do débito e, se for o caso efetuar o depósito 

da diligência do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação. Sinop-MT 29 de janeiro de 2020. Luzimeiry Tomaz 

Nazário Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009725-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL ALEX CRESTANI (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se, quanto as devolução da correspondência, pela ECT 

com alínea "Desconhecido".(ID.28558288), Prazo: 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013531-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA SILVA MELONIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DE JESUS FERNANDES (REU)

TRANSPORTADORA FIGUEIREDO LTDA (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se, quanto as devolução da correspondência, pela ECT 

com alínea "Não Procurado".(ID.28561170), Prazo: 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000596-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. OAB - 91.884.981/0001-32 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

VELCI JOSE PREUSSLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000596-41.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial e valor da 

causa correto, nos termos do artigo 633, inciso I, da CNGC. 2. No tocante 

ao pedido de segredo de justiça formulado pela parte requerente em ID 

28527213 (pág. 04), indefiro, por ora, tendo em vista não se enquadrar 

nas hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil. 3. Ato seguinte, 

cumpra-se a decisão de ID. 28527216, no endereço indicado no ID 

28527213 (pág. 02). 3.1. Consigno que os atos processuais para 

cumprimento do item 02 poderão realizar-se nos termos do disposto no 

artigo 212, § 2º, do CPC. 4. Cumprida a determinação acima, deverá a Sra. 

Gestora se atentar ao art. 636 da CGNC. 5. Após, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se definitivamente os autos. 6. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 29 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000580-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO OAB - SC24841 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELCI JOSE PREUSSLER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000580-87.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta, nos 

termos do artigo 633, inciso I, da CNGC. 2. Cumpra-se a decisão de ID. 

28507122, no endereço indicado no ID 28507111 (pág. 01). 2.1. Consigno 

que os atos processuais para cumprimento do item 02 poderão realizar-se 

nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 3. Cumprida a 

determinação acima, deverá a Sra. Gestora se atentar ao art. 636 da 

CGNC. 4. Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se 

definitivamente os autos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 29 de janeiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1015521-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CALFAT OAB - RJ105258 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON PAULO MARTINI - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015521-76.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. No tocante as ações renovatórias de locação, 

preconiza o inciso III do art. 58 da Lei n. 8.245/1991 que “o valor da causa 

corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do 

art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento;” (grifo 

acrescentado). 2. Analisando os autos, denota-se que a parte requerente 

atribuiu à causa o valor correspondente à R$ 46.421,06 (quarenta e seis 

mil quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos), quando este deveria 

ser a soma de doze meses do aluguel vigente, na forma contratada. 3. 

Posto isto, intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, emende 

a inicial, readequando o valor dado à causa, de acordo com o item retro, 

sob pena de indeferimento da inicial. 4. No mesmo prazo, deverá o 

requerente proceder ao recolhimento das custas e taxas judiciais 

complementares, sob pena de cancelamento da distribuição, nos moldes 

do art. 290 do CPC. 5. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação 

da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 6. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000216-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANEA APARECIDA DEBIASI DE MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000216-18.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004605-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PERTUZZATTI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1004605-80.2019.8.11.0015; 

Valor causa: R$ 23.777,76; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7)/[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]; 

Certifico que a contestação id. 28410684 é tempestiva. Certifico ainda que 

intimo o advogado da parte autora a impugná-la caso queira, no prazo de 

quinze dias. SINOP, 29 de janeiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 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: 1004621-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZANIRA TEIXEIRA LIMA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1004621-68.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA POLO PASSIVO:EXECUTADO: LUZANIRA 

TEIXEIRA LIMA CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. 

VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão id 

22726677. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 29 de janeiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004750-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO IDEAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BATISTA DE AGUIAR OAB - MT3537/O (ADVOGADO(A))

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENIFER MARQUES (REU)

ROSINEIDE SALGADEIRO MARQUES (REU)

 

PROCESSO Nº1004750-10.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

MOTO IDEAL LTDA POLO PASSIVO:REU: ROSINEIDE SALGADEIRO 

MARQUES, RENIFER MARQUES CERTIDÃO Certifico conforme autorizado 

pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que 

INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se nos termos do 

item 3 da decisão id. 17382369. Sinop-MT, 29 de janeiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003412-35.2016.8.11.0015

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:

PAULO ROBERTO BRAGA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme despacho ID 24124949.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004622-53.2018.8.11.0015

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:

ANA REGINA BUSS BOEING (EXECUTADO)

AVELINO BALDOINO BOIENG (EXECUTADO)

VANDERLEI BOEING (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme petição ID 18558555.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224387 Nr: 2366-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON F. PADOVANI & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERNANE OLIVEIRA, EDUARDO DE 

MATTOS, LEONI REJANI DE MATTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601, ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo requerente à fl. 211.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-113 RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL

Processo Número: 1003937-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA ARTUSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

2ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 45 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA PROCESSO n. 

1003937-12.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

Retificação de Nome POLO ATIVO: NEUSA ARTUSO,Endereço: VALE DO 

VERDE, MT 220, ÁREA RURAL, SINOP - MT - CEP: 78559-899 POLO 

PASSIVO: TERCEIROS INTERESSADOS 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 
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como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A Requerente 

solicitou a 2º via de sua certidão de nascimento no cartório onde foi 

registrada, visto que extraviou todos os seus documentos, sendo 

necessária a 2º via do assento civil para expedição de 2º via do registro 

de identidade (RG), e da carteira de trabalho(CTPS), importante ressaltar 

que a autora nasceu no distrito de Rio dos índios, município de Nonai, Rio 

Grande do Sul, todavia, ao solicitar a segunda via de sua certidão no 

cartório onde foi registrada, recebeu a informação de que ocorreu um 

incêndio no cartório do Distrito de Rio dos Índios, município de Nonai, 

motivo pelo qual o registro da autora foi extraviado. Diante disto, a parte 

requerente ingressa com a presente demanda, visando a restauração de 

seu assento de nascimento. 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, ARICELMA LUCIA DA SILVA, digitei. SINOP, 29 de janeiro de 

2020. Luzimeiry Tomaz Nazário Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010719-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOWIL LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARIA DE SOUZA (REU)

 

PROCESSO n. 1010719-35.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:ASTOWIL 

LAMINADORA E SERRARIA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI POLO PASSIVO: JOAO 

MARIA DE SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do advogado do 

autor de que fora designado o dia 12/03/2020, às 16:00 horas para a 

realização da audiência de Justificação, conforme decisão abaixo 

transcrita, ocasião em que deverá comparecer acompanhado de suas 

testemunhas, independentemente de intimação. Vistos etc. 1. Previamente 

a análise da liminar de reintegração de posse, a fim de esclarecer os fatos 

alegados na exordial para formação de convicção por parte deste Juízo, 

com fundamento no artigo 300, § 2º, do CPC, designo audiência de 

justificação prévia para o dia 12/03/2020, às 16h00min. 2. Cite-se 

pessoalmente a requerida, para comparecer na audiência acima 

designada, consignando-se que o prazo para contestação somente fluirá 

a partir da audiência de conciliação, consoante estabelecido no artigo 335, 

I, do CPC. 3. Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, para 

que compareça ao ato, acompanhada de suas testemunhas, que deverão 

comparecer à audiência de justificação independentemente de intimação. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência. Sinop/MT, 

13 de dezembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal Sinop, 29 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: 1007454-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TRASPADINI GHIZONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

V C S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007454-25.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: 

RODRIGO TRASPADINI GHIZONI EXECUTADO: CEREALISTA TELES PIRES 

EIRELI - EPP, V C S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME Vistos etc. 

Cumpra-se a decisão ID 22236525, expedindo-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de janeiro de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001336-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LOUREIRO NORTHFLEET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE EVELLIN MARCON OAB - MT14003-O (ADVOGADO(A))

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA OAB - MT14928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE TAVARES 02584060116 (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 Jardim Maria Carolina I e II, 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, 29 de janeiro de 2020. Clarice Janete da 
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Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006789-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo PJE 1006789-09.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos termos da Legislação 

vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias 

impugná-la. Sinop-MT, 29 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006458-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B F X TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo PJE 1006458-95.2017.811.0015 Certifico e dou fé que decorreu 

o prazo legal sem que o advogado do autor manifestasse nos presentes 

autos, embora devidamente intimado da certidão (ID 24175863). Nos 

termos da legislação vigente, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Sinop-MT, 29 de janeiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000906-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI LUCRECIO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Dê-se vista dos autos ao curador especial nomeado ao requerido pra que 

se manifeste, no prazo de dez dias, sobre o pedido de substituição do 

polo ativo formulado no id 26726518, cientificando-o dos documentos ali 

apresentados, conforme estabelece o art. 109, § 1º, do CPC.,

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000535-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REYNALDO FRANCISCO CICHASESKI (AUTOR(A))

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Verifico que a parte autora pugna pela concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não tem 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido e, em conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, 

deve a parte autora comprovar que não possui condições de efetuar o 

pagamento das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

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

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte.” 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005885-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILVA SOUZA DA SILVA GOELLNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE APARECIDA PIREZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005885-86.2019.8.11.0015 Tendo em vista que nos 

autos principais (n. 1007900-62.2018.8.11.0015) foi reconhecida a 

conexão com a ação revisional n. 1006332-45.2017.8.11.0015, que tramita 

na 2º Vara Cível desta Comarca, cumpra-se a decisão exarada naquele 

processo, encaminhando-se os autos ao juízo competente. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000223-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR RIBEIRO BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000223-10.2020.8.11.0015 Verifico que a 

notificação de Id. 28078967 não foi recebida, retornando com a 

informação: endereço insuficiente. Dessa forma, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da 

parte requerida ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora, nos 

termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69. A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO CARACTERIZADA – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constituição do 

devedor em mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, 

a inexistência de sua notificação ou a realização de protesto com 
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notificação por edital, sem que sejam esgotados outros meios pessoais de 

ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. Nas causas que não 

houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação 

equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e 

c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de 

prequestionamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AgR 55249/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). 

“PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL -PROCEDIMENTO 

PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO CORREIO SEM 

ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO 

PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

"Não houve sequer tentativa de localizar o alienante, já que a carta 

registrada foi devolvida pelo correio em razão de não haver entrega 

domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de procura infrutífera, 

mas apenas ausência de procura, e esta não é uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta os serviços 

relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Destarte, tal 

circunstância não autoriza que se dispense a formalidade legal, cujo fito é 

prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração do 

bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente cientificado e ter 

a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, assim, 

retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto de extinção ". 

(TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, Data de 

Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)” Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000367-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN DIAS PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000367-81.2020.8.11.0015 Verifico que a 

notificação de Id. 28233249 não foi recebida, retornando com a 

informação: não procurado. Dessa forma, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie notificação válida da parte 

requerida ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora, nos termos 

do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69. A propósito: “AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO CARACTERIZADA – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constituição do 

devedor em mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, 

a inexistência de sua notificação ou a realização de protesto com 

notificação por edital, sem que sejam esgotados outros meios pessoais de 

ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. Nas causas que não 

houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação 

equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e 

c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de 

prequestionamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AgR 55249/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). 

“PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL -PROCEDIMENTO 

PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO CORREIO SEM 

ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO 

PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

"Não houve sequer tentativa de localizar o alienante, já que a carta 

registrada foi devolvida pelo correio em razão de não haver entrega 

domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de procura infrutífera, 

mas apenas ausência de procura, e esta não é uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta os serviços 

relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Destarte, tal 

circunstância não autoriza que se dispense a formalidade legal, cujo fito é 

prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração do 

bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente cientificado e ter 

a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, assim, 

retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto de extinção ". 

(TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, Data de 

Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)” Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000573-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DALILA DE BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000573-95.2020.8.11.0015 Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000340-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GONCALVES LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000340-98.2020.8.11.0015 Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando extrato do benefício de aposentadoria, extrato 

de conta corrente, declaração de IR, dentre outros documentos, sob pena 

de indeferimento da gratuidade. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000345-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMOR DIVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000345-23.2020.8.11.0015 Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando, extrato de conta corrente, dentre outros 

documentos que comprovem seus rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VIEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000330-54.2020.8.11.0015 Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando extrato do benefício de aposentadoria, extrato 

de conta corrente, declaração de IR, dentre outros documentos, sob pena 

de indeferimento da gratuidade. Intime-se. jm

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000434-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DUARTE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000434-46.2020.8.11.0015 Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando, extrato de conta corrente, dentre outros 

documentos que comprovem seus rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000445-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DUARTE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1000445-75.2020.8.11.0015 Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando, extrato de conta corrente, dentre outros 

documentos que comprovem seus rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se. JM

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002433-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO IASTAKA SHIMABUKURO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - BA49540-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1002433-39.2017.8.11.0015 Defiro o 

requerimento de cumprimento de sentença, de Id. 28301322. Intime-se a 

parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao 

débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito. Não satisfeita a 

obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015). Intimem-se. tf

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012201-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIRDES MARIA SCHEEREN (EXEQUENTE)

PEDRO PAULO SCHEEREN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE FARIAS PEREIRA (EXECUTADO)

LOURDES DA SILVA PINTO FARIAS (EXECUTADO)

ANTONIO FARIAS (EXECUTADO)

LIRIO ENDERLE (EXECUTADO)

ALZIRA ENDERLE (EXECUTADO)

JOSE DE ARIMATEA BATISTA PEREIRA (EXECUTADO)

ELVIRA APARECIDA FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1012201-52.2018.8.11.0015 Defiro o 

requerimento de Id. 28490914, suspendendo o feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. tf

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011843-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MORGADO NETO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO CLOVIS GALINDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1011843-87.2018.8.11.0015 Verifico que as 

partes entabularam acordo no Id. 21295680, o qual foi devidamente 

homologado no Id. 22012337. No entanto, conforme consta na petição de 

Id. 28473743, o executado não cumpriu integralmente o acordo. Desta 

forma, intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

cumprimento da obrigação, sob pena de prosseguir a execução com a 

penhora de bens. Intime-se. tf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001056-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (REQUERENTE)

VAGNER HENRIQUE MARIANO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA OAB - MT6163/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRASIL SENEDESI DE PAULI (TESTEMUNHA)

HAROLDO CEZAR DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

11 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001056-62.2019.8.11.0015 Ante a certidão 

de Id. 28421624, aguarde-se a data da audiência designada e, caso a 

testemunha não compareça, ante a inercia da parte interessada, 

devolva-se ao Juízo Deprecante, com as cautelas de estilo. tf

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 89601 Nr: 6948-86.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR JOSÉ PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RAYES - 

OAB:141541/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 89601

Em atenção à manifestação de fls. 110 e, considerando que o Cartório de 

Registro Civil desta Comarca não localizou registro de óbito em nome do 

executado (fls. 111), determino a intimação de Aldair Petry e Gilda Vaz 

Petry para que forneçam o atestado de óbito do executado ao oficial de 

justiça.

Sem prejuízo, considerando que o valor bloqueado às fls. 86 não está 

produzindo rendimentos, determino à instituição financeira depositária que 

transfira o valor via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário, a fim 

de não acarretar prejuízo às partes.

Com a juntada da certidão de óbito aos autos, intime-se a parte exequente 

para o cumprimento da decisão de fls. 106, nos termos do art. 313, § 2º, I, 

do CPC, sob pena de extinção da ação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186123 Nr: 7290-87.2013.811.0015

 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: VALDOIR FALCADE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI PAULO MANFRIN, BRASIL VEÍCULOS CIA 

DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Tendo em vista a petição de fls. 424, nomeio perito o Dr. Murilo de Oliveira 

Barbosa, médico ortopedista, que poderá ser encontrado na Rua das 

Hortências, nº 1439 - Setor Comercial (Sinop Clínica), independentemente 

de termo de compromisso, nos exatos termos da decisão de fls. 378/380.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 235948 Nr: 9424-19.2015.811.0015

 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: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA - ESPÓLIO, LEANDRO DE 

OLIVEIRA, TARCISIO FABIANO DE OLIVEIRA, TEREZINHA DE OLIVEIRA, 

TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Tendo em vista a petição de fls. 200, nomeio perito o Dr. Murilo de Oliveira 

Barbosa, médico ortopedista, que poderá ser encontrado na Rua das 

Hortências, nº 1439 - Setor Comercial (Sinop Clínica), independentemente 

de termo de compromisso, nos exatos termos da decisão de fls. 161/163.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008116-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

EMERSON DURVAL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008116-23.2018.8.11.0015 Mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. Remetam-se as informações ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Cumpra-se a decisão prolatada no ID 

26511393 com relação ao executado Juares Domingos dos Santos, bem 

como proceda à citação, por carta com aviso de recebimento, do 

executado Emerson Durval dos Santos, atentando-se aos endereços 

apresentados pelo exequente no ID 26956124. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007900-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA PIREZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILVA SOUZA DA SILVA GOELLNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007900-62.2018.8.11.0015. Trata-se de ação de 
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execução de título extrajudicial, com pedido de liminar antecipatória, 

proposta por Josiane Aparecida Pirez em face de Adenilva Souza Da Silva 

Goellner. Recebida a inicial, a executada foi citada (id. 18879172), 

oportunidade em que ofertou embargos à execução, alegando conexão 

com ação de revisão de contrato em trâmite perante a 2ª. Vara Cível desta 

Comarca. Instada a se manifestar, a exequente alegou a inexistência de 

conexão (ID 20209447). DECIDO: Verifico que os documentos juntados no 

id. 19422999 dos autos de embargos à execução (nº. 

1005885-86.2019.8.11.0015) comprovam que tramita na 2ª Vara Cível 

desta Comarca a ação de revisão de contrato nº. 

1006332-45.2017.8.11.0015, distribuída em 19/05/2017, tendo como objeto 

o mesmo contrato de venda e compra de estabelecimento comercial que é 

objeto desta execução. O art. 55, §2º, I, do CPC prevê que se aplica a 

conexão à “execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento 

relativa ao mesmo ato jurídico”. Assim, tendo em vista que o contrato sub 

judice é o mesmo que se encontra em litígio na ação revisional acima 

referida, resta caracterizada a conexão, devendo haver a reunião dos 

processos. A jurisprudência é nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO 

REVISIONAL. CONEXÃO. Por expressa disposição legal, art. 55, § 2º. I, do 

CPC, há conexão entre execução de título extrajudicial, embargos do 

executado e ação revisional. Situação em que a sentença a ser proferida 

na ação revisional poderá influir diretamente na execução e nos embargos 

respectivos, de maneira que se impõe a reunião dos processos para 

julgamento conjunto. Conflito de competência julgado procedente. (TJ-RS - 

CC: 70077938819 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de 

Julgamento: 08/11/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 12/11/2018)” De acordo com o art. 58 do novo 

CPC, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo 

prevento, onde serão decididas simultaneamente”. Ademais, o art. 59 do 

aludido diploma legal estabelece que a prevenção se dá pela data do 

registro ou da distribuição do processo. Assim, considerando que o 

processo nº 1006332-45.2017.8.11.0015 foi distribuído em 19/05/2017, 

enquanto este feito foi distribuído em 09/08/2018, o Juízo da 2ª Vara Cível 

se tornou prevento. Posto isso, DECLINO da competência para processar 

e julgar este feito e determino a remessa destes autos ao Juízo da 2ª Vara 

Cível desta Comarca, para ser apensado ao processo nº 

1006332-45.2017.8.11.0015, com as baixas e anotações necessárias. Por 

consequência, remetam-se os autos de embargos à execução de nº. 

1005885-86.2019.8.11.0015 àquele Juízo. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000554-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS AIRES GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000554-89.2020.8.11.0015 Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada no protesto de título. Deste modo, resta preenchido o 

requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que 

autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A 

LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se. jm

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000542-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEY CRUZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000542-75.2020.8.11.0015 Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada no protesto de título. Deste modo, resta preenchido o 

requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que 

autoriza a medida pretendida. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência, CONCEDO A 

LIMINAR pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o 

bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais 

de fiel depositário. Por ocasião do cumprimento do mandado, a parte 

devedora deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (art. 3º, 

§ 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). Efetivada a liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 

inicial, inclusive custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o bem lhe será restituído 

livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá contestar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. Intime-se. 

JM

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000560-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA (EXECUTADO)

MAYCON BRUNO VIEGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1000560-96.2020.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC. (827, caput, §1º, do CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, 

deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e 

seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o 

artigo 841 do Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- 

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 
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penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- 

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo 

o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, 

CPC). Intime-se. JM

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006983-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DAHER SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTIS HERREIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1006983-77.2020.8.11.0015 Defiro o 

requerimento de cumprimento de sentença, de Id. 8009645. Intime-se a 

parte executada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC, para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao 

débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito. Não satisfeita a 

obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015). Intimem-se. JM

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001792-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SHOJI MANZANO NOGAMI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001792-17.2018.8.11.0015 Autorizo o 

levantamento do valor depositado no Id. 28526784. Expeça-se alvará 

eletrônico para a liberação do valor, transferindo para a conta indicada no 

Id. 28403692, em favor do exequente. Após, ante a existencia de saldo 

remanescente, intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor devido, conforme planilha de Id. 28403692, 

sob pena de penhora. Intime-se. Intime-se. tf

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008513-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZENEIDE MENESES VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1008513-48.2019.8.11.0015 Com fundamento 

no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 

3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentados. Solicite-se 

informações sobre os fatos descritos na inicial, ao oficial do cartório 

competente, no prazo de 10 (dez) dias. Citem-se os interessados, por 

edital, para, querendo, responder os termos da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 721, do CPC). Dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Intime-se. tf

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013559-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCEDALVA CARDOSO DA SILVA (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):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1013559-18.2019.8.11.0015 O requerente alega que 

firmou contrato de Cédula de Crédito Bancário, com garantia de alienação 

fiduciária, a qual possui abusividades no que diz respeito à taxa de juros, 

à capitalização de juros, à venda casada da capitalização de parcela 

premiável e quanto a cobrança da tarifas de serviços de terceiros (tarifa 

de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e 

capitalização de parcela premiável). Alega que, conforme laudo pericial 

contábil, a parte autora tem saldo credor e, portanto, deve ter valores 

ressarcidos. Assim, requer, liminarmente, que o requerido se abstenha de 

negativar seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a 

suspensão do contrato sub judice enquanto perdurar a lide. DECIDO. Sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, todos do CPC. 

Verifico que a requerente atribuiu à causa o valor de R$ 2.786,74 (dois mil 

e setecentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Ocorre 

que deve ser observada a regra prevista no artigo 292, inciso II e VI do 

CPC, que dispõe que o valor da causa, nesses casos, deverá 

corresponder ao valor do contrato que pretende ser revisado. Dessa 

forma, diante do poder-dever do juiz, conforme dispõe o §3º do artigo 292 

do CPC, determino, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, para o 

valor de R$ 19.884,56 (dezenove mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e 

cinquenta e seis centavos), que corresponde ao valor do contrato somado 

à pretensão de dano moral. Altere-se no sistema PJE. 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. No caso dos autos, a parte autora pretende obstar que 

seu nome seja negativado, sob a alegação de abusividade no contrato 

firmado com o requerido. Ocorre que, a simples propositura da ação 

revisional não tem o condão de obstar a exigibilidade do contrato e , de 

acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do 

julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a 

antecipação da tutela de abstenção da inscrição/manutenção em cadastro 

de inadimples somente será concedida, 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. Analisando os documentos acostados à inicial, 

verifico que, a princípio, não restou demonstrada a probabilidade do direito 

da requerente, uma vez que não foi demonstrada a cobrança indevida, 

segundo jurisprudência consolidada do STF ou STJ. No ponto, no que se 

refere à taxa de juros, não há demonstração de que a taxa cobrado 

supere uma vez e meia a media do mercado, de modo que não é 

considerada abusiva, conforme vem decidindo o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: “Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos 

sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria 

de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma 

faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme 

registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a 

uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 

271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao 

dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 

20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua 

Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média” Grifei. No tocante à capitalização, a 

Súmula 541 do STJ estabelece: “A previsão no contrato bancário de taxa 

de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir 
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a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Além disso, no que se refere à tarifa de cadastro, o Superior 

Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 566 dispondo que: “nos contratos 

bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 

3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início 

do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Ademais, 

é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como o 

pagamento de despesas de registro de contrato, desde que prestado o 

serviço e que não implique em onerosidade excessiva. A propósito: “[...] 

TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. 

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de 

serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser 

efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o 

ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, 

em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor 

da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a 

essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. 

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da 

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do 

contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não 

efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto”. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.553 - 

SP (2016/0011277-6); RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO; julgado em 28/11/2018; publicado em 06/12/2018). 

Outrossim, com relação à cobrança de capitalização de parcela premiável, 

a priori, esta não se revela ilegal, eis que houve sua expressa menção no 

referido título, bem como ausente a demonstração de vício de 

consentimento. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - É válida a cobrança de 

prestação relativa a título de capitalização quando comprovada a adesão 

do autor a esse produto. Ausência de demonstração de vício de 

consentimento quanto a pactuação do título de capitalização cobrado sob 

a rubrica "Cap. Parc. Premiável". (TJ-MS - AC: 08000543020188120021 

MS 0800054-30.2018.8.12.0021, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss 

Duarte, Data de Julgamento: 16/09/2019, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 20/09/2019)” Assim, considerando o exposto verifica-se, 

prima facie, que as alegações apresentadas pelo requerente não se 

fundam em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ, não sendo 

cabível, portanto, o acolhimento dos pedidos de proibição de negativação 

de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, bem como a suspensão 

do contrato sub judice neste momento processual. Posto isso, INDEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Ademais, embora tenha a parte autora 

manifestado desinteresse na realização da audiência de conciliação, 

segundo artigo 334, §4º, inciso I, CPC, é necessária a manifestação de 

ambas as partes para que seja dispensada referida solenidade. Portanto, 

nos termos do art. 334 do CPC, designo audiência para tentativa de 

conciliação para o dia 26/03/2020, às 16h45min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012027-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON RIVALDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1012027-09.2019.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por SET 

IMOBILIÁRIA LTDA em face da JEFERSON RIVALDO DA SILVA. No Id. 

26101197 o exequente se manifestou informando o cumprimento da 

obrigação pelo executados, pugnando pela extinção do feito. DECIDO. 

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito. Transitada 

esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. tf

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002816-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO PESSOA SOUSA OAB - MG88465 (ADVOGADO(A))

VALERIA FERREIRA DO VAL DOMINGUES PESSOA OAB - MG98185 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1002816-80.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 23853928. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo n° 

1002816-80.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE COBRANÇA movida por ECOMED 

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA em face de FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas pela parte requerida, arquivem-se, com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. tf

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003297-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

IDALVA EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIANE PATRINI LIMA DE MELLO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1003297-43.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 15930254. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo n° 

1003297-43.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

movida por JOÃO BATISTA DE SOUZA e IDALVA EVANGELISTA DOS 

SANTOS SOUZA em face de KASSIANE PATRINI LIMA DE MELLO. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerida, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. tf

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006484-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA JONATHAS MARQUES SILVA DE ARAUJO CABRAL 
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(REQUERENTE)

MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006484-93.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

MILENA JONATHAS MARQUES SILVA DE ARAUJO CABRAL, MARIA 

ANTONIETA MARQUES CABRAL INVENTARIADO: ESPOLIO DE SILVIO 

HERMINIO DE ARAUJO CABRAL Vistos. 1. Manifeste-se a inventariante, 

no prazo de 15 dias, se possui interesse na conversão do presente 

inventário para o rito de arrolamento sumário, apresentando, se o caso, 

plano de partilha amigável, celebrada entre as partes, nos termos da lei, 

declarando os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o 

disposto no artigo 630 do CPC, bem como atribuir valor aos referidos bens, 

para fins de partilha, além da regularização da representação processual 

da herdeira Milena Jonathas Marques e Silva de Araújo Cabral. 2. Não 

havendo interesse na conversão, cite(m)-se a herdeira não representada 

(Milena Jonathas Marques e Silva de Araújo Cabral), o Ministério Público, 

em razão do testamento por cumprir (inclusive sobre os pleitos de 

alienação), bem como a Fazenda Pública (CPC, art. 626), manifestando-se 

ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de 

cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 629), ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 634), manifestando-se 

expressamente, inclusive sobre os pedidos de alienação de id. 10198644 

(alienação de veículo) e id. 17988234 (transferência de bem dado em 

pagamento de dívida e alienação de semoventes). 3. Após, concluso para 

deliberação. 4. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 29 de janeiro de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009170-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA MENDES OAB - MT0003167S (ADVOGADO(A))

ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES OAB - MT24198/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1009170-58.2017.8.11.0015 Vistos. 1. Redesigno audiência de 

conciliação, a ser realizada com o Núcleo Conciliatório desta comarca, 

para o dia 06 de abril de 2020, às 13:30 horas. 2. Cite-se e intime-se o 

requerido e a parte autora na pessoa de seus advogados para que 

compareçam a audiência. O requerido deverá ser citado e intimado por 

edital com prazo de 30 dias, bem como deverá ser encaminhado pela Sra. 

Gestora o edital de citação nos emails declinados na petição de id. 

14649743. 3. Consigne-se no mandado que as partes deverão 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação acompanhadas de 

seus advogados ou de defensores públicos, em conformidade com o art. 

695, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Ciência à Defensoria Pública, se 

alguma das partes for representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao 

Ministério Público, se houver interesse de incapaz. 5. Na audiência, se não 

for houver acordo, poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de realização da 

audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c 

o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Oferecida 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em 

conformidade com o art. 351 do Código de Processo Civil. 7. Após, com ou 

sem manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público. 8. 

Ao final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão. 9. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 12 de agosto 

de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito $

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108856 Nr: 1139-47.2009.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO CELESTINO RIBEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO CELESTINO RIBEIRO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Tendo em vista que até a presente data não restou demonstrada 

a condição de herdeira da menor Maria Ester de Souza (f. 42), retifique-se 

as primeiras declarações para seja excluída a infante do rol de herdeiros, 

ficando, contudo, determinada a reserva de quinhão da infante.2. De outro 

lado, 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, além da 

regularização da representação processual do herdeiro Anderson Elias 

Jardim da Silva, porquanto alcançou a maioridade.3. Não havendo 

interesse na conversão, manifestem-se os herdeiros acercado pedido de 

alvará de f. 212 e alienação de semonventes de f. 226/231, no prazo de 

05 dias, voltando-me concluso com urgência.4. Ato contínuo, em igual 

prazo, deverá a inventariante acostar ao feito as certidões negativas das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado) e Municipal.5. 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.6. 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.7. Após as 

últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 637).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 227766 Nr: 4286-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Forte no artigo 619, I, c/c 719 e seguintes, todos do CPC, citem-se todos 

os interessados (herdeiros) não representados, após a devida indicação 

pela parte interessada, bem como intime-se, se o caso, o Ministério 

Público, para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Em igual prazo, manifestem-se as Fazendas Públicas Municipais, 

Estaduais e Federais.

 3. Após, concluso para deliberação.

 4. Expeça-se o necessário.

 5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196111 Nr: 17850-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA CLEMENTE ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE STEFFENS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:15664/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para, em consonância com a manifestação 

ministerial de fls. 122, proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) 

da parte autora, para, querendo, se manifeste quanto a inexistência de 

valores encontrados via bacenjud às fls. 120, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205461 Nr: 7351-11.2014.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRPP, JRP, MPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAVP-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 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 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(68) 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.: 199533 Nr: 2254-30.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT, DANIELE DE MELO BAISE BARTH - OAB:11.277-B/MT, 

MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19.893-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 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 

5(cinco) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(68) 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.: 193065 Nr: 14797-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVB, CVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste quanto a 

certidão do Oficial de Justiça acostada às fls. 92, no prazo legal.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009170-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO(A))

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO FERREIRA MENDES OAB - MT0003167S (ADVOGADO(A))

ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES OAB - MT24198/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON 

DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1009170-58.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Perdas e Danos, Nulidade, Liminar, Defeito, nulidade ou anulação, 

Alimentos, Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, 

Fixação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: FABIOLA CHAVEZREYES, 

mexicana, divorciada, Cabeleireira, portadora da Carteira Nacional de 

Habilitação sob nº 05808386638-DETRAN/MT, inscrita no Cadastro de 

Pessoas Físicas sob o nº 701.643.241-60, residente e domiciliada na Rua 

das Angélicas nº. 79, Setor Residencial, CEP 78.550-055, Cidade: 

Sinop/MT. POLO PASSIVO: BORIS STASIUNAS MELLO, brasileiro, 

divorciado, Piloto de Aeronave, portador do Registro Geral sob nº 

06809774-SSP/MT e inscrito no CPF sob nº 930.568.691-53, endereço 

eletrônico aeroboris82@gmail.com e borjausa@hotmail.com, QUE SE 

ENCONTRA EM 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 comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 06 de abril de 2020, 13:30h, pelo Núcleo 

Conciliatório Familiar, no Edifício da Comarca de Sinop/MT, acompanhado 

de seu advogado ou defensor público, ciente de que se não for houver 

acordo na audiência, poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de realização da 

audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c 

o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. RESUMO DA 

INICIAL: A Requerente contraiu matrimônio com o Requerido em 

17/12/2004, sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, na Florida – 

Estados Unidos (doc 7). Dessa união nasceram 02 (dois) filhos nos 

Estados Unidos, L. C. M. e A. C. M., com respectivamente 11(onze) e 

07(sete) anos de idade atualmente, estes por sua vez possuem tripla 

cidadania (Brasil, México e Estados Unidos). Em maio de 2011 toda a 

família passou a residir em Sinop - MT. Residindo ainda nos Estados 

Unidos, o casal adquiriu 02(dois) imóveis (terrenos) no Brasil, situados na 

Rua dos Juritis, Residencial Nossa Senhora Aparecida em Sinop – MT, um 

deles foi vendido para finalizar a construção da casa no outro terreno 

(doc 10). · Imóvel urbano, lote 14, quadra 08 com 300,0 M², localizado no 

Residencial N. Senhora Aparecida, adquirido de Nações Empreendimentos 

Imobiliários Ltda, CNPJ 05.682.002/0001-21; . Imóvel urbano, lote 13, 

quadra 08 com 283,20 M², localizado no Residencial N. Senhora 

Aparecida, com edificação de uma casa de alvenaria em 2011 com 

ampliação e benfeitorias em 2012, área construída de 123,87M², adquirido 

de Nações Empreendimentos Imobi l iár ios  L tda,  CNPJ 

05.682.002/0001-21.Aproximadamente em 2013, a casa (Residencial 

Nossa Senhora Aparecida) foi supostamente vendida à mãe do requerido 

(senhora Áurea Inês Stasiunas), sob o pretexto de que devia favores à 

mãe, porém a autora não se recorda de ter assinado contrato de compra, 

e conforme certidão anexa (doc 10) o referido bem imóvel ainda 

encontra-se escriturado em nome da autora e requerido.Informou o réu 

ainda à autora que a casa era o único bem imóvel da família. Em 2015, 

aproximadamente no mês de agosto, a autora ficou extremamente doente, 

com depressão profunda, tendo que se afastar das atividades laborais 

por solicitação médica (laudo médico – doc 15), percebendo benefício 
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previdenciário de auxílio doença de 23/10/2015 a 28/02/2016 (doc 16). No 

mesmo ano o Requerido pediu o divórcio à autora, com argumento que 

seria melhor para autora, iria ajudá-la no que fosse possível e não deixaria 

faltar nada para ela e os filhos. Desta forma e devido ao péssimo estado 

de saúde psicológica da autora, ela assinou o acordo judicial do divórcio, 

partilha de bens, alimentos e guarda compartilhada dos filhos. (petição, 

aditamento e decisão anexos – docs 11, 12 e 13).Poucos dias antes da 

assinatura do acordo de divórcio a autora ficou ciente da figura da 

“amante” do requerido, a senhora Jackeline Nereu Tetu, que esteve na 

companhia do requerido no ato do reconhecimento de firma das 

assinaturas na petição de acordo. Logicamente a autora se recusou a 

assinar na presença da amante, sendo as assinaturas reconhecidas 

separadamente com diferença de um dia (doc 11 – selo do cartório).Na 

mesma ocasião a Requerente foi pressionada pelo Requerido e sua família 

a assinar o Acordo de Divórcio no cartório. Encontrava-se a requerente 

doente com depressão profunda, CID 10 F33.2/F43.2 (transtorno 

depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos e 

transtorno de adaptação) conforme laudo anexo (doc. 15), acamada, 

sendo praticamente arrastada do quarto ao Cartório para assinar o 

documento. Ela, com pouco discernimento por ser estrangeira 

consequentemente não conhece com propriedade as leis do País, bem 

como é juridicamente leiga, e ainda doente, então não se recorda 

exatamente quais documentos assinou muito tampouco o teor dos 

mesmos.Logo após, o requerido mudou-se para Curitiba, cidade da 

“amante”, pois o aditamento à inicial do acordo de divórcio foi reconhecido 

firma da assinatura na mesma cidade de Curitiba em 29/01/2016 (doc 12). 

Após o divórcio o requerido contrariando o que prometera, não cumpriu o 

acordo homologado judicialmente (doc 13), deixou a autora com a 

totalidade da responsabilidade na educação dos filhos, morando em um 

apartamento pequeno com apenas um quarto, sala e cozinha conjugada e 

banheiro, “emprestado pela mãe dele”. Constituiu outra família, tem estado 

ausente há mais de um ano e meio e contribuído aquém dos valores 

avençados na pensão alimentícia.Recentemente, a requerente analisando 

alguns documentos descobriu que o requerido possuía ainda a fração de 

33,33% de um apartamento, situado na Rua das Angélicas, nº 79, Setor 

Residencial, que provavelmente é o imóvel onde ela reside com seus filhos 

hoje “de favor, emprestado pela Ex-sogra SrªÁurea” (anexo cópia do 

contrato datado em 2013 – doc 14), porém a requerente também não se 

recorda de tê-lo assinado, até mesmo porque não tinha conhecimento de 

que era de sua propriedade à época do casamento. DESPACHO/ 

DECISÃO: Vistos.1. Redesigno audiência de conciliação, a ser realizada 

com o Núcleo Conciliatório desta comarca, para o dia 06 de abril de 2020, 

às 13:30 horas.2. Cite-se e intime-se o requerido e a parte autora na 

pessoa de seus advogados para que compareçam a audiência. O 

requerido deverá ser citado e intimado por edital com prazo de 30 dias, 

bem como deverá ser encaminhado pela Sra. Gestora o edital de citação 

nos emails declinados na petição de id. 14649743.3. Consigne-se no 

mandado que as partes deverão comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação acompanhadas de seus advogados ou de defensores 

públicos, em conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo 

Civil.4. Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for 

representada em juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se 

houver interesse de incapaz.5. Na audiência, se não for houver acordo, 

poderá a parte ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados a partir da data de realização da audiência de 

tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, 

“caput” e inciso I, do Código de Processo Civil.6. Oferecida contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a contestação, sob pena de preclusão, em conformidade 

com o art. 351 do Código de Processo Civil.7. Após, com ou sem 

manifestação da parte autora, vista dos autos ao Ministério Público.8. Ao 

final, retornem-me os autos conclusos para prolação de decisão.9. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário., para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, 

digitei. SINOP, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000043-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONEL AGROPECUARIA S/A (REQUERENTE)

PAULO EMILIO GLUCKSBERG (REQUERENTE)

ERONDINA MARGARIDA BOGO GLUCKSBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000043-91.2020.8.11.0015 REQUERENTE: MARCONEL AGROPECUARIA 

S/A, ERONDINA MARGARIDA BOGO GLUCKSBERG, PAULO EMILIO 

GLUCKSBERG REQUERIDO: ESTADO DO MATRO GROSSO - FAZENDA 

ESTADUAL - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Vistos etc. 

Considerando que foi apensada a Execução Fiscal n° 

1609-39.2013.811.0015, Código Apolo 180765, que tramita fisicamente, a 

Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Incidental n° 

106-36.2020.811.0015, Código Apolo 371920, idêntica a estes autos, 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO deste processo eletrônico, BAIXANDO-SE 

O NECESSÁRIO. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001568-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001568-45.2019.8.11.0015 REQUERENTE: FUNDACAO DE SAUDE 
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COMUNITARIA DE SINOP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Diante do PETITÓRIO de ID. 28426778, o Requerente INFORMA a 

INADIMPLÊNCIA do Requerido com relação ao MÊS de Outubro/2019, de 

modo que, tal como vem sendo procedido, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do 

Requerido para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

MANIFESTE-SE de forma ESPECÍFICA quanto à previsão de EFETIVAÇÃO 

do REPASSE eventualmente em ATRASO (Outubro/2019), conforme 

NOTICIADO no referido PETITÓRIO, devendo, DECORRIDO o PRAZO, seja 

CERTIFICADO e feito os autos em CONCLUSÃO para deliberação; II – 

DECORRIDO o PRAZO, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012160-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (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 1012160-51.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 24.992,10 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA POLO PASSIVO:ESTADO DE 

SAO PAULO 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,29 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006273-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL 

DA COMARCA DE SINOP – ESTADO DE MATO GROSSO. PROCESSO Nº: 

1006273-23.2018.811.0015 REQUERENTE: MARCIA TEREZINHA BANTLE 

REQUERIDO: SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO MARCIA 

TEREZINHA BANTLE, já qualificada nos autos do Processo em epigrafe, 

que tramita perante este douto juízo, por meio de sua advogada nomeada, 

adiante assinada, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, 

REQUER que O LEVANTAMENTO DO VALOR de R$ - 5.280,30 (cinco mil, 

duzentos e oitenta reais e trinta centavos), referente a penhora on line de 

ID 25647118, para conta da requerente, com os seguintes dados 

bancários: Banco BRADESCO - Agencia 5581 – Conta Corrente – 3661-7- 

TITULAR - MARCIA TEREZINHA BANTLE – CPF 703.263.559-87, Data de 

Nascimento 19/05/1969. Nestes Termos, Pede e Espera Deferimento 

SINOP/MT, 01 de Novembro de 2019 MARCIA TEREZINHA BANTLE 

OAB/MT 17.363

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206707 Nr: 8351-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE BONFIM NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 INTIMO A PARTE AUTORA, PARA QUERENDO, MANIFESTAR-SE ACERCA 

DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO 

PELO REQUERIDO MUNICIPIO DE SINOP.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEISIBEL POMIECINSKI FIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000549-67.2020.8.11.0015 AUTOR(A): JEISIBEL POMIECINSKI FIN REU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Considerando a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE nº 09, de 25/07/2019, que dispõe 

sobre a ALTERAÇÃO de COMPETÊNCIA da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a qual passa a 

“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, 

ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as 

ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde 

pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso 

individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado 

de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado” (Anexo I), 

bem como que “sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 

1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde 

pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, 

continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção 

daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença” (art. 2º); II - Considerando a PORTARIA nº 29/2019-CM, de 

23/09/2019, a qual autoriza “a partir de 30 de setembro de 2019, nos 

termos da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o início da 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a la 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

bem como a redistribuição dos atuais processos da 1a Vara da Fazenda 

Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande” (art. 1º); III – DETERMINO a IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO do 

presente feito para a 1ª VARA ESPECIALIZADA da FAZENDA PÚBLICA da 

COMARCA de VÁRZEA GRANDE; IV – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000202-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CALGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO(A))

EMANUELE MENDONCA GUERINO OAB - MT25789/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000202-34.2020.8.11.0015 AUTOR(A): JORGE CALGARO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO FISCAL C.C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR proposta por JORGE CALGARO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO. Aduz a inicial que “o autor, Jorge Calgaro, ingressou com 

pedido de regularização fundiária junto ao Instituto de Terras do Estado de 

Mato Grosso (INTERMAT), visando à legitimação de posse do imóvel rural 

denominado Fazenda Barro Preto, com área de 88,8174has (oitenta e oito 

hectares e oitenta e um ares e setenta e quatro centiares), localizado no 

município de Sinop/MT e devidamente registrado no Cartório de Registro de 

Imóveis 1º Ofício de Sinop/MT sob a matrícula n. 51.776, conforme 

processo administrativo de n. 399081/2012 que segue em anexo”. 
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Sustenta que “no dia 02/09/2013 por meio do parecer de n. 

490/ASJUR/2013 foi deferido o processo administrativo e 

consequentemente, a legitimação de posse em favor do autor” e que “no 

dia 17/10/2013 o demandante recebeu o Título Definitivo Nº. 003.517, por 

meio do qual lhe foi outorgado o título definitivo da propriedade 

anteriormente mencionada”. Esclarece que “quando foi realizada a referida 

operação, o autor recolheu o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 

(ITBI) que incide sobre ela” e que “equivocadamente, no dia 06/03/2014 foi 

gerada a GIA 61958 para recolhimento de Imposto sobre Transmissão 

Causa Mortis e Doações (ITCD) sobre a operação realizada entre o autor e 

o INTERMAT”. Segue aduzindo que “apenas posteriormente ao protocolo 

da GIA se verificou que não seria o caso de recolhimento de ITCD, mas 

sim de ITBI” e que “na tentativa de sanar o erro, no dia 07/07/2017 o autor 

apresentou o pedido de Baixa de Declaração do ITCD e Inativação da GIA 

ITCD-E, mediante processo administrativo (E-PROCESS n. 5298859/2017), 

por meio do qual requereu o cancelamento da GIA 61958 e a extinção do 

crédito tributário lançado em sua conta corrente fiscal”. Informa, ademais, 

que “no dia 11/07/2017 apresentou o pedido de Revisão – Aviso de 

Cobrança Fazendária, também mediante processo administrativo 

(EPROCESS n. 5300343/2017, o qual foi recebido e admitido no dia 

12/07/2017, conforme Termo de Admissibilidade que segue em anexo – 

item 6.3) e requereu a suspensão do crédito tributário referente a GIA 

ITCD 61958, até a análise do processo administrativo de n. 5298859/2017”, 

no entanto, “o pedido de cancelamento da GIA ITCD 61958 e extinção do 

crédito tributário foi indeferido sob a justificativa de que o autor ‘não 

comprovou gozar da isenção requerida’”. Sustenta que “em razão do 

indeferimento do processo administrativo, no dia 14 de novembro de 2019, 

o autor recebeu uma notificação de cobrança administrativa atinente a GIA 

ITCD, no valor original de R$ 63.485,28 (sessenta e três mil e quatrocentos 

e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos)” e que “posteriormente, 

verificou-se que consta lançado na conta corrente fiscal do autor o débito 

no montante atualizado de R$ 229.295,11 (duzentos e vinte e nove mil e 

duzentos e noventa e cinco reais e onze centavos)”. Por essas razões, 

REQUER, “a concessão de tutela de urgência em caráter liminar, inaudita 

altera parte, diante preenchimento dos requisitos exigidos para sua 

concessão, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, conforme 

previsão do artigo 300, do CPC c.c artigo 151, inciso V, do CTN, NO 

SENTIDO DE DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE 

DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO NA CONTA CORRENTE FISCAL DO 

AUTOR (ref. GIA ITCD 61958), no valor de R$ 229.295,11 (duzentos e 

vinte e nove mil e duzentos e noventa e cinco reais e onze centavos), bem 

como que o réu se abstenha de praticar quaisquer atos (coativos ou 

punitivos) de cobrança do crédito em questão até o julgamento definitivo 

do mérito da presente demanda”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS 

DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada 

no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA 

PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA 

(cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os 

artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA NÃO MERECE 

ACOLHIMENTO. Vejamos. “In casu” o Requerente se insurge em face da 

GIA n° 61958 para recolhimento de Imposto sobre Transmissão Causa 

Mortis e Doações (ITCMD) sobre a operação realizada entre ele e o 

INTERMAT, consubstanciada na legitimação de posse do imóvel rural 

denominado Fazenda Barro Preto, localizado no município de Sinop/MT e 

devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício de 

Sinop/MT sob a matrícula n°. 51.776, com a outorga do título definitivo da 

referida propriedade, que segundo suas alegações deve ser cancelada, 

eis que na hipótese incide o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 

(ITBI), já recolhido. Pois bem. A Resolução nº 001/2012 dispõe sobre 

aprovação da Norma de Serviço n° 001/2012, que regulamenta a 

Regularização Fundiária dos Projetos de Assentamento Rurais de domínio 

do Estado de Mato Grosso, aplicáveis quando da legitimação de posse e 

respectiva transferência do Título Definitivo da Propriedade ao Requerente 

pela INTERMAT. Citada Norma de Serviço, em seu artigo 3°, estabelece 

alguns critérios para a expedição do Título Definitivo, entre eles, que a 

transferência do domínio da parcela de terra ocorra de maneira gratuita a 

todos os assentados regularmente homologados como beneficiários do 

respectivo projeto de assentamento, a saber: Art. 3º. São critério para a 

expedição do Título Definitivo: (...) IV - O Título Definitivo de Propriedade 

transferirá o domínio da parcela de terra de maneira gratuita a todos os 

assentados regularmente homologados como beneficiários do respectivo 

projeto de assentamento. Grifo nosso Isso posto, cabe trazer à baila a 

diferença entre Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), sendo que 

no primeiro de competência municipal incide apenas sobre a transmissão 

onerosa de bens imóveis e no segundo de competência estadual incide 

somente na transmissão gratuita de bens decorrentes de doação e 

herança. A Lei n° 7.850/2002, que dispõe sobre o Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos – 

ITCD, em seus artigos 1° e 2º, estabelecem que: Art. 1º O Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD 

incide sobre: I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a 

sucessão provisória; II - a doação a qualquer título. (...) § 6º Para efeito do 

disposto nesta lei, considera-se doação qualquer ato ou fato não oneroso 

que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos. 

Art. 2º O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis 

e sobre a doação a qualquer título de: I - propriedade, posse, domínio útil 

ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel; Ademais, quando 

a referida lei trata das hipóteses de isenções do referido imposto, dispõe 

em seu artigo 6º que: Art. 6º Fica isenta do imposto: (...) II - a doação: (...) 

d) de bem imóvel urbano ou rural com matrícula oriunda de área pública, 

nos casos de legitimação de posse, quando se tratar do seu primeiro 

registro de direito real. Da interpretação dos dispositivos acima transcritos, 

podemos chegar à conclusão que a legitimação de posse de imóvel rural 

oriundo de área pública, caso dos autos, é considerada uma doação, eis 

que se consubstancia em uma transferência gratuita de propriedade, 

incidindo, portanto, na hipótese o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis 

e Doação. Dada essa conjuntura, a GIA n° 61958 para recolhimento de 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD) é devida, 

salvo alguma hipótese de isenção prevista na legislação regulamentadora 

da matéria. Dessa forma, AUSENTE o REQUISITO AUTORIZADOR da 

TUTELA CAUTELAR, qual seja, “FUMUS BONIS IURIS”, eis que não ficou 

evidenciado, a PROBABILIDADE do DIREITO do Requerente. A propósito 

excerto de julgados: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO - 

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - 

ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do 

CPC, poderá ser LIMINARMENTE deferida a tutela de urgência quando 

"houver elementos que evidenciem a PROBABILIDADE do DIREITO e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Verificada em 

sede de cognição sumária a ‘AUSÊNCIA dos requisitos exigidos pelo art. 

300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe. (N.U 

1000071-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 
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PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019) grifo nosso. 

IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA APÓS A 

REALIZAÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC/15 – RECURSO 

DESPROVIDO. A presença da PROBABILIDADE do DIREITO, do perigo de 

dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são 

pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de 

urgência. A AUSÊNCIA dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo 

e superficial, enseja a manutenção da LIMINAR INDEFERIDA pelo Juízo a 

quo. (N.U 1005564-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) grifo nosso. Logo, o INDEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. 

“Ex positis”, INDEFIRO o PEDIDO LIMINAR. CITE-SE o REQUERIDO, em 

querendo, apresentar CONTESTAÇÃO quanto aos termos da presente 

ação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigos 183 e 335 CPC/2015). 

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA STEINBACH - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000602-48.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELETRONOP 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: ANA PAULA 

STEINBACH - 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: 15:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 29 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: 1000607-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSEFA ALMEIDA DE JESUS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000607-70.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELETRONOP 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: MARIA JOSEFA 

ALMEIDA DE JESUS 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: 15:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 29 

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: 1000608-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ARALDI (AUTOR)

ELVIS TOTTI DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ARALDI (REU)

ELVIS TOTTI DE MATTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1000608-55.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLEBER ARALDI 

e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO GUTIERREZ DE MELO 

POLO PASSIVO: CLEBER ARALDI e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 11/03/2020 Hora: 15:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 29 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: 1000612-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE LEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

CLEMILSON ACASIO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO OAB - MT26026/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000612-92.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CLEMILSON 

ACASIO FRANCA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MANOEL 

PEREIRA DA SILVA NETO, FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO POLO 

PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS 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: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 29 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: 1000614-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIZE LUCIANA LOPES 00524250022 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000614-62.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELETRONOP 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: NELIZE LUCIANA 

LOPES 00524250022 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: 16:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 29 

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: 1000617-17.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRO BORGES DA SILVA 72157151168 (REQUERIDO)

ELESSANDRO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000617-17.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELETRONOP 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: ELESSANDRO 

BORGES DA SILVA 72157151168 e outros FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 11/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 29 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: 1000620-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000620-69.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELETRONOP 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: JOAO AUGUSTO 

MOREIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

11/03/2020 Hora: 16:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 29 

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: 1000621-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. T. MECANICA AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000621-54.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELETRONOP 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: C. T. MECANICA 

AGRICOLA LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

11/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 29 

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: 1005226-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR DOS REIS VIEIRA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005226-14.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL NUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000191-73.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012137-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDI DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012137-88.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006351-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE CASTRO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006351-17.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009104-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LEMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009104-10.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 
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para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010949-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010949-48.2017.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para , na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado. ANDREIA DE FREITAS COLLI CPF: 

793.884.691-00, ANDREIA DE FREITAS COLLI CPF: 793.884.691-00, 

EDNALDO COLLI CPF: 474.120.621-15 Endereço do promovente: Nome: 

ANDREIA DE FREITAS COLLI Endereço: DOS MARUPAS, 326, - DE 231/232 

AO FIM, JD. JACARANDAS, SINOP - MT - CEP: 78557-648 Endereço do 

promovido: Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: ALAMEDA 

SURUBIJU, 2010, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 

06455-040 Sinop, Quarta-feira, 29 de Janeiro de 2020. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILENA GREGGIO FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000627-61.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ILENA GREGGIO 

FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO POLO PASSIVO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO 

INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MEDICO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 11/03/2020 

Hora: 17:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 29 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: 1000629-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000629-31.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADELSON DE 

JESUS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TERESA 

APARECIDA PLENS POLO PASSIVO: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

11/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 29 

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: 1005048-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005048-02.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013411-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADECIO MOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEMOS OAB - RS46314 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013411-75.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010395-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LUIZ DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010395-45.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANO LUIZ DE MELLO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Consigno que o 

processo tramitou regularmente com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto para 

julgamento. Em resumo, o Reclamante informa que adquiriu junto a 

Reclamada, passagem para viajar no dia 14 de julho de 2019 da cidade de 

Sinop/MT para Goiânia-GO, com conexão em Cuiabá às 17h30min, saída 

prevista de Sinop às 11h40min da manhã com previsão de chegada à 

Cuiabá 12h40min, após embarcaria de Cuiabá para Goiânia às 17h30min 

com previsão de chegada em seu destino às 19h55min. Aduz que ao 

embarcar foi informado pela funcionária da empresa requerida que o voo 
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tinha sido cancelado, sendo informado que a aeronave estava em 

manutenção na cidade de Cuiabá e que não tinha outra para substituí-la. 

Relara foi disponibilizado um ônibus apenas para os passageiros que 

possuíam conexão em Cuiabá após as 20:00hs horário que o ônibus 

chegaria na cidade. O Reclamante para não perder o congresso, motivo 

da viagem, utilizou-se de um taxi tendo desembolsado o valor de R$ 

1.300,00 o que possibilitou suam chegada no horário em Cuiabá a tempo 

de embarcar na conexão. Pleiteia restituição do valor pago com taxi, bem 

como indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

Reclamada não compareceu à audiência de conciliação, muito menos 

apresentou contestação. De início, tendo em vista a ausência da 

Reclamada à audiência de tentativa de conciliação designada, mesmo 

estando devidamente citado, conforme se verifica, bem a ausência de 

apresentação da contestação, DECRETO SUA REVELIA, com fulcro no 

artigo 20 da Lei n. 9.099/95. É o breve relato. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. A controvérsia dos autos cinge-se a alegada falha na 

prestação do serviço em virtude de cancelamento do voo em Sinop/MT e 

consequente necessidade de deslocamento pela via terrestre para a 

conclusão do trajeto até Cuiabá/MT para conexão o que ocasionou a 

perda de compromissos profissionais nesta urbe. Há evidente falha na 

prestação do serviço pelo cancelamento sem motivação plausível e 

comunicação prévia. Segundo consta nos autos a fim de concluir o trajeto 

contratado a parte Requerente necessitou deslocar-se por conta própria 

pela via terrestre até o aeroporto de Cuiabá/MT para não perder a 

conexão, já que não foi disponibilizado transporte pela Requerida. Por tal 

motivo era ônus da parte Requerida, nos termos do art. 373, II, CPC, 

comprovar nos autos que não haviam voos disponíveis, para viabilizar a 

conclusão do trajeto por meio diverso do contratado. Portanto, o 

cancelamento desarrazoado que ocasionou a falha com a precária 

prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do CDC, situação 

jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o 

fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. Conclui-se que a parte Ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade das alegações e documentos 

juntados na inicial. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações do Autor e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do 

ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Logo, a responsabilidade da Reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. É incontroverso nos autos que o 

Reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da Reclamada e 

que este não foi prestado nos limites do contrato, já que houve o 

cancelamento, não foi oferecido reacomodação do Reclamante em outro 

voo para o mesmo destino e dentro tempo determinado pelas normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010) de modo a garantia ao 

cliente o direito à informação e realocação em aeronave própria ou similar. 

Essas premissas forçam reconhecer que a procedência dos pedidos de 

danos morais é a medida que se impõe, isso porque o atraso do voo 

contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, 

uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço. O 

dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na 

prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “TRANSPORTE 

AÉREO. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES 

CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. JUROS DE MORA. O descaso e a 

desconsideração ao consumidor configuram a falha na prestação do 

serviço e ensejam indenização por danos morais. Quantum mantido 

conforme fixado na sentença. Juros a contar da citação. PRIMEIRA 

APELAÇÃO IMPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70040726663, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Julgado em 29/02/2012) (grifei) Se de um lado o Código Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Ao dispensar tratamento de menoscabo ao 

direito do Autor, a demandada ofende a sua dignidade pessoal, atributo 

inerente a todos os seres humanos, porquanto atinge aspectos íntimos da 

personalidade, como a intimidade e a consideração pessoal, aspectos de 

valoração da pessoa em seu meio, como a reputação ou consideração 

social. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para o Reclamante, quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que tange aos 

danos materiais, tendo em vista que estes foram devidamente 

comprovados nos autos, condeno a Reclamada a restituir aos Reclamante 

o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) de danos materiais, 

referente a despesa de transporte terrestre, via taxi. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, CPC, com resolução de 

mérito, a pretensão contida na inicial para o fim de: - CONDENAR a 

empresa Promovida a pagar em favor do Promovente o valor de R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais), a título de indenização por DANOS 

MATERIAIS, que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices do 

INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação. - CONDENAR a 

empresa Promovida a pagar ao Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelos índices do INPC, a partir desta data, e 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a 

partir da citação. Deixo de condenar ao pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Interposto 

recurso inominado, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 

9.099/95, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora a E. Turma 

Recursal, com os nossos cumprimentos Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004625-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY MARINA WELTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES OAB - MT6972-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004625-42.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011019-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO JUNIOR MANIQUE BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011019-65.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013854-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013854-26.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HERBERT OAB - MT26439/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000633-68.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JUAREZ 

GERALDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO HERBERT 

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: 15:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 29 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: 1011720-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELMA NASCIMENTO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011720-26.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007470-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007470-47.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008323-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008323-56.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007374-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR KRAUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007374-32.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007772-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOE TRINDADE MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007772-42.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008391-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOEL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

GLAUCIA MARIA BRANDOLT PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008391-06.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008467-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008467-93.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000387-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836-O (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIEL MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação para manifestar sobre o comprovante de depósito 

juntado nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar CPF e 

dados bancários, para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004623-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELEN NAYARA DA SILVA SANTOS HONORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004623-38.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010594-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NUNES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010594-38.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013804-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROBSON LOURENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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 SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013804-12.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000521-07.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007924-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007924-27.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006403-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIA PEREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

ELIANA APARECIDA DE SOUZA OAB - MT23404/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006403-13.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000023-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA AMADA DA CRUZ BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000023-71.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000686-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON FIGUEIREDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000686-88.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013795-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO BARBOZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013795-50.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AVANCI DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000647-52.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANA AVANCI DE 

ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALISSON CARLI DE DEUS 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 12/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 29 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: 1000648-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMONE RAUBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J L GUTIERREZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000648-37.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PATRICIA 

SIMONE RAUBER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALINE MANFRIN 

BENATTI POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 12/03/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . CUIABÁ, 29 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: 1014252-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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EDISOM HENRIQUE DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO OAB - MT26643/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS PATRICIO DE MELO (EXECUTADO)

SOLANGE FATIMA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003936-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003936-61.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011144-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ISAC RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLMIR RUBIN OAB - MT0013078S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CESAR DE JESUS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011144-45.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006314-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA FERNANDES BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYN HISTER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006314-53.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000652-74.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VANDERLEI 

PEREIRA DE MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANE SILVA 

SANTOS POLO PASSIVO: AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 12/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 29 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: 1003315-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BOLOGNESI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA FORTUNA SILVA OAB - MT0020965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH CECILIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

RUTH CECILIA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003315-98.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011517-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA ALVES RONDON DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011517-93.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011519-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FARIAS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011519-63.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005950-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 114 de 306



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLY APARECIDA GOMES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005950-81.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON FERNANDO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA TEICHEIRA TURRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002260-49.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011456-89.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR JUSTINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011456-89.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011477-02.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ZACHI DE OSTI QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLY SILVA FERRAZ OAB - MT0017121A (ADVOGADO(A))

PAULA DALL PIZZOL MOREIRA OAB - MT20351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE FATIMA BRAGA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011477-02.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013804-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS FRUBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013804-97.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010495-85.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS SEVERIANO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010495-85.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA DE SOUZA OAB - MT0018266A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000390-95.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012353-83.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J D MOLAS E FREIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PINTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012353-83.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011445-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A BARROS - EPP (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011445-89.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E.V. FERREIRA MARQUES - SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO MORAIS DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002159-41.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011852-03.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PINHAL TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GABRIEL WEISS ALBERTO - ME (EXECUTADO)

LUIZ GABRIEL WEISS ALBERTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011852-03.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1006447-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIANINA SAVI DE SANTIS GUEDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS CAPISTRANO DA CUNHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006447-95.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009462-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCILDO DE SOUZA (REQUERIDO)

MARIA HELENA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009462-72.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDELSON FERREIRA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000337-46.2020.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para impugnar a contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009365-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA YAMAUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009365-72.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007302-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL COSTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO QUEIROZ REIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007302-11.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000729-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DE ALMEIDA SILVA BALDOINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMO as partes para 

manifestarem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004042-23.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VICENTE DE FREITAS OAB - MT26150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO GALE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000663-06.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AGUINALDO 

GALE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADONIS 

FERNANDO VIEGAS MARCONDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 12/03/2020 Hora: 16:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000575-65.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ORLANDO FERMINO 

GONCALVES REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. Pretensão declaratória de 

inexistência de débito, c/c indenização por danos morais, com pedido de 

tutela provisória de urgência, proposta por Orlando Fermino Gonçalves em 

face de Aymore Crédito Financiamento e Investimentos 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. Antes de adentrar a análise dos 

requisitos, deve ser enfatizado que a suspensão dos efeitos do protesto 

significa uma espécie de minus, algo temporário, em relação à exclusão do 

protesto em si, o plus, algo definitivo. Pedir exclusão do protesto em nível 

de tutela de urgência soa atécnico, devendo a parte ser mais exata em 

suas postulações, respeitando os arts. 322 e 324, ambos do CPC. Assim, 

para a tutela de urgência ora analisada, cabível, no máximo, apreciar a 

suspensão dos efeitos do protesto. Assim será decidido. A causa de 

pedir desta demanda centra-se na tese lançamento de protesto em nome 

da parte promovente mesmo após pagamento integral do débito. Alegado 

pelo demandante que firmou negócio jurídico com o promovido no valor de 

R$ 22.970,00, contudo, o título que originou o protesto já havia sido 

devidamente quitado. Ao que informa a certidão positiva de protesto 

colacionada no Id. 28504798, o protesto foi lavrado em 25/06/2019, no 

valor de R$ 9.078,43, com vencimento em 24/10/2018. Todavia, consta 

nos autos o comprovante de pagamento agregado no Id. 28504796, 

datado em 31/05/2019, no valor de R$ 22.970,00. Dessa forma, pretende a 

parte demandante a concessão antecipada dos efeitos da tutela para 

exclusão do protesto lançado em seu nome. No mérito, pugnou pela 

condenação da promovida em indenização por danos morais, no montante 

de R$ 8.000,00. Pois bem. Analisando os fundamentos fáticos trazidos 

pela promovente, conjuntamente com os elementos probatórios 

colacionados, restou satisfatoriamente demonstrados os requisitos 

necessários para concessão da tutela de urgência pretendida. O que se 

verifica nessa sede de cognição sumária é que a quitação do negócio 

jurídico, ao que parece, foi efetuada em data anterior à apresentação do 

título a protesto, a indicar que o título foi irregularmente protestado. 

Presente o requisito da probabilidade do direito alardeado. Aliado a isto, é 

indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação 

à continuidade do protesto lançado em nome da parte autora, se o 

provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana 

pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao 

crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência primordial o 

norteamento de concessões de crédito em geral. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. Noutro giro, o provimento a ser adiantado 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Não há 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 

300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da decisão de suspensão. Desde 

que producente a antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir, 

se assim se der, a tese até o momento razoavelmente soberba. Importa 

por ora a presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC. 

Por enquanto basta a probabilidade de assistir razão à parte autora, o que 

soa ponderável. Dessa forma, estando preenchidos, na hipótese, os 

requisitos exigidos pela legislação processual, com razoável firmeza a 

probabilidade de o direito da parte autora sagrar-se reconhecido, 

evidenciando, ainda, a urgência no provimento liminar requerido, possível 

se mostra o deferimento da tutela de urgência pretendida. Por derradeiro, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. Isto 
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posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do 

CPC, a fim de determinar que a parte requerida promova a suspensão dos 

efeitos do protesto lavrado em 25/06/2019, no livro 833, às folhas 74, sob 

o número 128375 em nome da parte promovente, no prazo de até 10 dias, 

até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem 

arbitradas oportunamente, se for o caso. Defiro a inversão do ônus da 

prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, dada a vulnerabilidade e a 

hipossuficiência do consumidor. Logo, compete à parte promovida 

demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do 

direito da parte promovente. Cite-se parte promovida, intimando-o ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente decisão 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: 1000331-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX GALVANI MICHELAO OAB - MT0014584A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000331-39.2020.8.11.0015. AUTOR: ALEX GALVANI MICHELAO 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Ação de obrigação de fazer, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória 

de urgência, aviada por Alex Galvani Michelao em face de SERASA 

Experian, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Em 

detida análise do feito, verifico que a parte promovente não trouxe aos 

autos elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão da tutela, previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque a 

documentação coligida aos autos não dá o necessário suporte à 

concessão da tutela de urgência, uma vez não evidenciado a 

probabilidade do direito. In casu a parte promovente não traz aos autos 

qualquer elemento ou prova que evidencie suas alegações. Não existe 

razoabilidade para este Juízo admitir como veraz a pontuação de Score 

indicada pela parte promovente, posto que não consta nos autos 

documentos hábeis a demonstrar o patamar precedente, de modo que não 

há como ser restabelecido o que não foi comprovado. Sem qualquer 

documentação que demonstre suas alegações, impossibilita este Juízo de 

admitir a tutela de urgência. Portanto, não evidenciado suficientemente o 

direito aduzido, ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento 

da tutela de urgência pretendida, preconizados pelo art. 300, caput, do 

CPC. Não há como ser concedida. Isto posto, INDEFIRO a tutela de 

urgência. Ausente a probabilidade do direito. 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 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-12.2020.8.11.0015
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FERNANDO ARNOLDO MOHR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

W.L PISCINAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000391-12.2020.8.11.0015. AUTOR: FERNANDO ARNOLDO MOHR REU: 

W.L PISCINAS LTDA - ME Vistos etc. Pretensão sustação de protesto, com 

pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Fernando Arnoldo 

Mohr em face de W. L. Piscinas LTDA - ME, ambos qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 
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Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Em detida análise do feito, verifico que a 

parte promovente não trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar o 

preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Isso porque a documentação coligida aos autos 

não dá o necessário suporte à concessão da tutela de urgência, uma vez 

não evidenciado a probabilidade do direito. In casu a parte promovente não 

traz aos autos qualquer elemento ou prova que evidencie suas alegações. 

Ao analisar o pedido, verificado a ausência de provas razoáveis a 

confirmar a tese expendida, visto que inexiste nos autos qualquer prova 

acerca do desacordo comercial praticado pela ré, precisamente o 

descumprimento do acordo homologado por este Juízo nos autos da ação 

nº 1004065-66.2018.8.11.0015. Sem qualquer documentação que 

demonstre suas alegações, impossibilita este Juízo de admitir a tutela de 

urgência. Aliás, as questões levantadas pela parte autora podem até ser 

convincentes, mas são fatores advindos de uma relação negocial mal 

enjambrada entre as partes, razão pela qual o caso em apreço requer 

maior análise, principalmente após a instrução processual, para após se 

obter a dicção judicial final. Até porque, imprescindível a dilação probatória 

para análise do pedido. Portanto, não evidenciado suficientemente o direito 

aduzido, ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da 

tutela de urgência pretendida, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. 

Não há como ser concedida. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência. 

Ausente a probabilidade do direito. 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: 1000558-29.2020.8.11.0015
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Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOAO DE MELLO OAB - MT23405/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000558-29.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA SCHWAB 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Sem delongas, verifico 

que a exordial não foi devidamente instruída. A parte promovente atribuiu o 

valor à causa de R$ 13.277,53. 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. 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); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS. 

CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VALOR DO CONTRATO. ART. 292, II, 

DO CPC. BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I – Quando a ação tiver por objeto a rescisão contratual, o 

valor da causa será o valor do contrato. Isso porque, na hipótese da 

pretensão ser procedente, o requerente se libera de sua obrigação de 

pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício 

econômico perseguido. II – Agravo conhecido e desprovido”. (TJ-AM - AI: 

40024922120148040000 AM 4002492-21.2014.8.04.0000, Relator: 

Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 18/02/2019, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019); “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. 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 

REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Ante o exposto, esta 1ª 

Turma Recursal resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao 

recurso de PLANOLLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, julgar 

pelo (a) Com Resolução do Mérito - Provimento nos exatos termos do vot 

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0065319-27.2015.8.16.0014/0 - Londrina - 

Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 

25.04.2017)” .  (TJ-PR -  RI :  006531927201581600140 PR 

0065319-27.2015.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: FERNANDA DE 

QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de Julgamento: 25/04/2017, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 27/04/2017) 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. Isto posto, determino que se emende a inicial, em 15 dias, para 

correção do valor da causa, nos termos do art. 292 do CPC, 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000314-03.2020.8.11.0015. AUTOR: MARA LUCIA OZORIO REU: BANCO 

PAN Vistos etc. Ação de obrigação de fazer, c/c indenização por danos 

morais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por 

Mara Lucia Ozorio em face de Banco Pan, ambos qualificados. Com arrimo 

nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Em detida análise do feito, verifico que a 

parte requerente não trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar o 

preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso sob análise, neste incipiente momento 

processual, não é vislumbrado a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, porquanto, para a 

comprovação da tese expendida pela pelo promovente é impositiva a 

dilação probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do 

contraditório. Isso porque, não existe razoabilidade para este Juízo admitir 

como verazes os cálculos apresentados pela parte autora, pelo menos 

nessa senda incipiente do feito, o que demanda uma análise aprofundada 

dos termos contratuais e das normas que regem a matéria, o que somente 

será possível depois de estabelecido o contraditório. Dessa forma, não é 

possível admitir a tese como fundada o suficiente para garantir o 

adiantamento da tutela, uma vez que se revela temerária nessa conjuntura 

ainda um tanto fluida. Portanto, necessário submeter os fatos ao 

contraditório, a possibilitar à parte adversa o conhecimento e 

manifestação quanto ao litígio em apreço, em sua regular antítese, 

sobretudo a fim de fornecer uma decisão mais segura a respeito do caso, 

sendo impositiva a dilação probatória e a submissão do feito ao crivo do 

contraditório, resguardada a ampla defesa, corolários do due process of 

law. Ainda, importa destacar que para a concessão da tutela de urgência, 

é necessária a presença simultânea dos dois requisitos, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto é, 

a ausência de um deles leva fatalmente ao indeferimento da medida. 

Portanto, não evidenciado suficientemente o direito aduzido, ausentes os 

requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência 

pretendida, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. Não há como ser 

concedida. Não se descarta a possibilidade de que durante a instrução 

probatória sejam vertidos para os autos elementos que alterem a 

convicção formada até o momento. Contudo, não antevejo os requisitos 

cumulativos do art. 300 do CPC, a autorizar a concessão da tutela 

provisória de urgência. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência. Ausente 

a probabilidade do direito. 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). Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cumpra-se, servindo presente 

como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de janeiro 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000281-13.2020.8.11.0015. AUTOR: HENRIQUE GONCALVES DA SILVA 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos etc. Pretensão indenizatória por danos morais, com pedido liminar 

em tutela provisória de urgência, aviada por Henrique Gonçalves da Silva 

em face de BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, 

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 
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requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que 

inexiste débitos pendentes com a empresa promovida. A documentação 

apresentada pela parte autora juntamente com a petição inicial dá suporte, 

nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que 

evidencia a probabilidade do direito invocado. Ao que informa o documento 

agregado no processo, extrato positivo de restrição creditícia colacionado 

no Id. 28123501, o nome da parte autora encontra-se negativado pela 

parte promovida desde 26/03/2019, no valor total de R$ 15.320,20. Consta 

nos autos comprovantes de pagamento, a corroborar a tese autoral. É 

indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação 

à continuidade da negativação dos dados da parte autora perante os 

órgãos de proteção ao crédito, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral, naturalmente negados aos inseridos nos cadastros de proteção 

ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, DEFIRO o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

determinar à parte requerida que promova a suspensão do nome da parte 

autora nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência de 

conciliação. Defiro a inversão do ônus da prova. Quanto ao pleito de 

justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do Juizado Especial no primeiro 

grau de jurisdição processada gratuitamente, postergo a análise do pedido 

para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso 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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 366647 Nr: 14485-16.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBA, VDLG, RFDSB, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barella - 

OAB:MT0020342O, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/O, Lucas 

Barella - OAB:MT0019537O, Marcos Vinicius Borges - OAB:OAB/MT 

21.927/O, Wagner Silveira Fagundes - OAB:MT0022276O

 (...) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados GABRIEL 

BATISTA ALEXANDRE, VILIAN DE LIMA GONÇALVES, MICHAEL RIBEIRO 

DA SILVA e RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA.No mais, no tocante às 

alegações da Defesa do acusado Vilian (fls. 347/348), verifica-se que 

estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito 

da ação, razão pela qual, inoportuno o momento processual para sua 

análise, frente ao princípio da busca da verdade real. Ainda, não sendo o 

caso de trancamento da ação penal nem de absolvição sumária (art. 397 

CPP), aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento 

outrora designada.Cientifique-se, 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): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 345334 Nr: 421-98.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSE POZZER, KELVIN RODRIGUES 

VARGAS, VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, JOSÉ EVERALDO DE 

SOUZA MACEDO - OAB:5347-B/MT, LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20024/O, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 (...) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados RODRIGO JOSE 

POZZER e VICTOR FERNANDO DE OLIVEIRA.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.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 357320 Nr: 8501-51.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernando Gallina - 

OAB:20.026/MT

 Ação Penal - Código Apolo 357320

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.
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Assim, intime-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

nos autos, por meio de advogado ou de Defensor Público , quanto à 

aceitação das condições ofertadas pelo Ministério Público.

ACEITAS formalmente as condições, iniciará imediatamente o cumprimento 

delas, 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.

A aceitação sujeita às implicações do parágrafo 4º do artigo 89 da Lei 

9.099/95.

Cumpridas as condições, dê-se vista ao Ministério Público e, após, 

voltem-me conclusos.

Acaso não aceitas as condições para a suspensão condicional do 

processo ofertadas pelo Ministério Público, voltem-me os autos conclusos 

para analisar a incidência de algum dos incisos do artigo 397, do CPP ou 

designar audiência de instrução e julgamento.

Por fim, determino à Sra. Gestora que, doravante, conste nos mandados 

de citação, no campo FINALIDADE, expressamente, que o acusado deverá 

se manifestar sobre a oferta da suspensão condicional do processo, 

desde que consignado na decisão que receber a denúncia.

Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

Sinop, 21 de janeiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357591 Nr: 8668-68.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURISVON FERNANDES VIANA JUNIOR, 

MACIEL DE PAULA MARGARIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURISVON FERNANDES VIANA 

JUNIOR, Cpf: 06435773190, Rg: 28861566, Filiação: Rosilene de Fatima 

dos Santos e Maurisvon Fernandes Viana, data de nascimento: 

09/07/1997, brasileiro(a), natural de Matupá-MT, Telefone 66-9606-4903. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Resumo da Inicial: Consta que no dia 24 de maio de 2019, por volta da 

Praça Plinio Calegaro, o réu juntamente com alguns adolescentes , 

trouxeram consigo, 08 porções com massa bruta total de 2,9 gramas de 

substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em 

desacordo com a determinação legal e regulamentar. Ante o exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MAURISVON 

FERNANDES VIANA JUNIOR como incurdo no artigo 33, caput, e no artigo 

35, ambosc.c artigo 40, inciso VI, todos da lei 11.343/06.

Despacho/Decisão: Reporto-me à decisão proferida em 10.9.2019 (f. 86), 

que determinou a notificação dos denunciados para apresentarem 

defesas prévias por escrito, no prazo legal, mercê do art. 55 da Lei nº 

11.343/2006.Não obstante, conforme certificado por oficial de justiça em 

05.11.2019 (f. 100v) não foi possível proceder à notificação pessoal do 

denunciado Maurisvon Fernandes Viana Junior, em razão de estar em 

local incerto e não sabido.Com vistas, o Ministério Público manifestou-se 

em 19.12.2019 (f. 105), pugnando pela “notificação via edital” [sic], em 

relação ao denunciado Maurisvon Fernandes Viana Junior.Pois bem. 

Diante do teor da certidão lavrada pelo oficial de justiça (f. 100v) e, 

considerando que em consulta aos bancos de dados à disposição do 

Juízo (Apolo, Infoseg, SIEL e Renajud) não foram localizados outros 

endereços do denunciado, acolho as razões e defiro o pedido formulado 

pelo Ministério Público, determinando a notificação do denunciado 

Maurisvon Fernandes Viana Junior por edital para, em 10 (dez) dias, 

oferecer defesa prévia, por escrito, nos termos do artigo 55 da Lei nº 

11.343/2006.Caso o denunciado, devidamente notificado por edital, não 

ofereça defesa prévia no prazo legal, nomeio, desde logo, defensor 

público para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos, pelo prazo legal 

(Art. 55, § 3º, Lei 11.343/2006), devendo, concomitantemente, oferecer 

defesa prévia por escrito, em favor do denunciado Maciel de Paula 

Margarida, já notificado (f. 103).Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 23 de 

janeiro de 2020.Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Advertência: O oficial de justiça, obrigatoriamente, deverá indagar ao 

acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, 

devendo tal informação constar na certidão do oficial de justiça 

(Provimento n° 30/2008 – CGJ).

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, LAIS COSTA SAMPAIO, 

digitei.

Sinop, 27 de janeiro de 2020

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 172992 Nr: 8126-94.2012.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASS, ISF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB: 7.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA CAROLINE SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.721

 PROCESSO N. 8126-94.2012.811.0015 (172992) - O

I – Em atenção ao noticiado às fls. 241-244, no sentido de que as partes 

não poderão comparecer à audiência designada (fls. 222-223), a 

requerente por estar participando de treinamento profissional na cidade de 

Belém/PA, o requerido por residir em comarca distante desta e segundo 

afirmou, não recebeu a intimação em tempo hábil de providenciar recursos 

financeiros ao custeio da viagem, redesigno o ato para o dia 30 de janeiro 

de 2020, às 14h (CPC, art. 362, II).

II - Certifique-se acerca de resposta ao ofício expedido à fl. 217. Acaso 

sem resposta, reitere-se a solicitação.

III - Intimem-se as partes, o Ministério Público e prossiga-se com o 

cumprimento integral das decisões proferidas às fls. 215 e 222-223.

Sinop/MT, 03 de dezembro de 2019.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

 PORTARIA N. 23/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais; Considerando os termos da Lei Complementar 

nº 04/90.

 RESOLVE
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 Art. 1º - CONCEDER à servidora EDNA APARECIDA GERVAZONI 

CARBONERA, Oficial de Justiça, matrícula n.º 4815, lotada na Central de 

Administração, 15 dias de Licença Prêmio do quinquênio de 11.5.2012 a 

11.5.2017, para usufruto de 03 a 17 de fevereiro de 2020. Publique-se. 

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do e. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001671-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ANTONIO BEZERRA 

FILHO PROCESSO n. 1001671-28.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

11.448,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda, Reconhecimento / Dissolução]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ADIANE MONICA DE 

CAMPOS Endereço: AVENIDA SÃO CELESTINO, 04, RUA 15, JARDIM DOS 

ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-178 POLO PASSIVO: 

Nome: ONIEL PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA GENERAL OSÓRIO, 283, 

frente ao Carvão Ouro Preto, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-010 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA DARC RAMOS DE 

MORAES, digitei. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006505-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINETE FIGUEIREDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA (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: 

1006505-40.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 998,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[BEM DE FAMÍLIA]; Certifico que, diante 

da contestação apresentada, intimo a parte autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 19 de dezembro de 2019 

SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005641-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. L. A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. P. (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 Certidão Processo: 

1005641-02.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]; Certifico que em razão do certificado 

pelo Sr. Meirinho na Carta Precatória devolvida (id.28589277) encaminho 

intimação ao patrono da parte autora para que informe, no prazo de 5 

(cinco) dias, o endereço completo da Requerida, possibilitando assim a 

expedição de nova Carta Precatória.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222111 Nr: 2359-22.2009.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMLGOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LUIZ DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHAES DOS SANTOS - OAB:12.550

 Certifico que decorreu o prazo de prisão. Diante do exposto impulsiono os 

autos para parte autora manifestar-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009326-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA CARVALHO DE MOURA (REQUERENTE)

I. J. C. R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IDELCIDES RODRIGUES DE MOURA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1009326-51.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, tendo em vista o fim do prazo da 

suspensão, abro vistas: - Aos Advogados da Autora, para manifestar no 

prazo legal. Várzea Grande/MT, 29 de janeiro de 2020. Edith Garcia 

Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1015428-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. T. K. (REQUERENTE)

I. O. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO FARIAS FERREIRA PAES OAB - MT15021-O (ADVOGADO(A))

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT16318-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1015428-55.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Os interessados devem emendar a inicial para os seguintes fins. Por 

lei, a guarda deve ser compartilhada entre os pais e o período de 

convivência de ambos, com os filhos, dividido de forma equilibrada. O 

acordo constante dos autos não pode ser homologado da forma como se 

encontra na medida em que os filhos não podem decidir quando 

conviverão com o pai ou com a mãe. Além disso, para que a guarda não 

seja compartilhada, o genitor que não a exercer deve justificar a ausência 

de interesse no exercício da guarda ou informar os motivos pelos quais 

não pode exercê-la. Intime-se. Prazo: 15 dias. Com a emenda, ao Ministério 

Público. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 301112 Nr: 21809-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGPF, BETHANIA ERNA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DOS SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁTIMA NOBREGA COELHO - 

OAB:OAB- MS 4109

 Vistos etc.

Trata-se de cobrança de honorários advocatícios (fls. 163).

Intime-se a credora- Advogada-, para indicar bens do devedor, passíveis 

de penhora (fls. 185).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 256023 Nr: 13904-55.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:11572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença para recebimento de honorários 

advocatícios.

 Devidamente intimado, via DJE, para indicar bens à penhora, o exequente 

permaneceu inerte (fls. 225).

O credor não foi localizado para intimação pessoal (fls. 220).

Assim sendo, diante da desídia da parte credora em prosseguir com o 

feito, não há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto, diante da inércia do exequente, bem ainda ausência de 

bens penhoráveis e a impossibilidade do processo permanecer 

indefinidamente aguardando a existência de bens 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.

Transitada em julgado, arquive-se com baixa na Distribuição.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 28 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.: 432266 Nr: 2317-26.2016.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGPF, BEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos Provisórios.

 Determinar a emenda à inicial (fls. 43), a parte quedou-se inerte.

O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela extinção do 

processo sem resolução do mérito (fls. 55).

Assim sendo, diante da desídia da parte exequente, não há alternativa a 

não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 17).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 28 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041452-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLA MARIA CARMONA DA SILVA (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 EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, Considerando-se o 

presente processo já foi sentenciado, conforme documento de ID 

n.22287072, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041452-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLA MARIA CARMONA DA SILVA (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 EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, Considerando-se que o 

presente processo já foi sentenciado, conforme documento de ID 

n.22287072, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041452-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLA MARIA CARMONA DA SILVA (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 EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, Considerando-se que o 

presente processo já foi sentenciado, conforme documento de ID 

n.22287072, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041452-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLA MARIA CARMONA DA SILVA (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 EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, Considerando-se que o 

presente processo já foi sentenciado, conforme documento de ID 

n.22287072, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041452-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLA MARIA CARMONA DA SILVA (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 EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, Considerando-se que o 

presente processo já foi sentenciado, conforme documento de ID 

n.22287072, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020060-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE LIMA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER CARLOS GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. Vistos, Recebo os 

autos no estado em que se encontram. Considerando-se que o rito 

processual previsto no artigo 528 do Código de Processo Civil, refere-se 

ao cumprimento de sentença, intime-se a parte autora para no prazo de 15 

(quinze) dias, (Artigo 321 do Código de Processo Civil) emendar a inicial, 

juntando aos autos cópia da sentença/decisão que fixou ou homologou o 

acordo, sob pena de indeferimento do pedido. Após conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041452-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLA MARIA CARMONA DA SILVA (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 EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS Vistos, Considerando-se que o 

presente processo já foi sentenciado, conforme documento de ID 

n.22287072, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204519 Nr: 562-45.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVQS-rPsmERDQ, PCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, PAULA CRISTINA 

CAPUTI DE SOUZA - OAB:OAB/MT 26.401, RICARDO GOUVEIA 

RICARDO - OAB:OAB/PR 47.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos À 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS Ricardo Gouveia Ricardo (OAB/PR 

47.563) e Paula Cristina Caputi de Souza (OAB/MT 26.401) para informar 

do desarquivamento deste processo; advertindo que o feito permanecerá 

disponível nesta Secretaria pelo prazo de 30(trinta) dias, sem providências 

retornará ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332991 Nr: 1651-93.2014.811.0002

 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: LOURDES RIBEIRO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO ANTONIO MONREAL ROSADO - OAB:MT 

2883-A para no prazo de 48(quarenta e oito) horas efetuar a devolução 

dos autos, retirados desta Secretaria na data de 13/08/2019; SOB PENA 

DE BUSCA E APREENSÃO.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1011188-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TOZETI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL KEMPES CAVALCANTI DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do Mandado. TPO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400029 Nr: 11348-07.2015.811.0002

 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: CLEUCI RIBEIRO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB CORRETORA DE SEGUROS E 

ADMINISTRADORA DE BENS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15.487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT 15.013A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018237-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRAVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Allan Fontes Corrêa OAB - MT25118/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES MARCOS ALVES MORAIS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1018237-18.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): BRAVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - ME REU: 

EURIPEDES MARCOS ALVES MORAIS Vistos... Nos termos do Novo CPC, 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, bem 

como, o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento ao 

valor atribuído à causa, no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), 

consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará isento do pagamento de 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002223-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRV AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARCON PARRA OAB - SP233073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CERATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002223-22.2020.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CRV AGROPECUARIA LTDA EXECUTADO: MAURICIO 

CERATO Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e taxas 

processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002028-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATHYANE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002028-37.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: TATHYANE SILVA DE OLIVEIRA 

Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no 

DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito 

Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1002393-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002393-91.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA IRENE BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: K. R L. DE 

CASTRO E CIA LTDA Vistos... Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao 

autor. Anote-se. Nos termos do art. 382, § 1º do CPC, determino a citação 

dos interessados na produção da prova – qual seja: as imagens e vídeos 

das câmeras de segurança gravadas no interior do Supermercado Bom 

Jesus, no período que compreende o horário de 20 horas às 22 horas do 

dia 17/01/2020 ou no fato a ser provado. Os interessados poderão ainda, 

requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde 

que relacionada ao mesmo fato (CPC/15, art. 382, § 3º). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002636-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CELIA SILVANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO SAULO SILVA MORAES OAB - MT26125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002636-35.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUZIA CELIA SILVANO REQUERIDO: CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO S/A, RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos... 

Em se tratando de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, cujo endereçamento foi ao 

Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande, necessário se faz 

o encaminhamento dos autos àquele juízo. Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor Juizado Especial Cível dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001917-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA PHONE COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS DE 

MANUTENCAO EIRELI (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001917-53.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA REU: AMERICA PHONE 

COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI 

Vistos... A Constituição Federal assegurou dentre os direitos e garantias 

fundamentais (art. 5º, LXXIV) o de assistência jurídica na forma integral e 

gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Como bem elencado pela autora, existe a possibilidade da simples 

declaração de que trata o art. 98 do CPC para concessão do benefício da 

gratuidade judiciária. No entanto, incumbe ao magistrado decidir, por meio 

dos documentos apresentados, se o litigante tem condições ou não de 

arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento. Nesse 

sentido, analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência financeira. DESSA 

FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a intimação da parte autora para que 

no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001918-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA PHONE COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS DE 

MANUTENCAO EIRELI (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001918-38.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA REU: AMERICA 

PHONE COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI 

Vistos... A Constituição Federal assegurou dentre os direitos e garantias 

fundamentais (art. 5º, LXXIV) o de assistência jurídica na forma integral e 

gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Como bem elencado pela autora, existe a possibilidade da simples 

declaração de que trata o art. 98 do CPC para concessão do benefício da 

gratuidade judiciária. No entanto, incumbe ao magistrado decidir, por meio 

dos documentos apresentados, se o litigante tem condições ou não de 

arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento. Nesse 

sentido, analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência financeira. DESSA 

FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a intimação da parte autora para que 

no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1016969-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FERREIRA DA SILVA FUMOS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

200 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016969-26.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCIO REIS REU: CICERO FERREIRA DA SILVA FUMOS Vistos... Trata-se 

de Embargos Declaratórios manejados pelo autor, argumentando que na r. 

decisão houve omissão quanto a análise de de seu pedido de justiça 

gratuita. Analisando os autos, verifico que as argumentações do 

embargante merecem prosperar, vez que, em melhor análise da inicial e 

seus documentos, vejo que o autor comprovou em sua inicial, não possuir 

condições de arcar com as custas e taxas processuais. Portanto, hei por 

bem em acolher os Embargos Declaratórios para, reconhecer a 

omissão/obscuridade, para então deferir à parte autora, os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, devendo a Sra. Gestora providenciar as 

anotações necessárias. No impulso, passo a analisar a inicial; 

Relativamente ao pedido de tutela antecipatória, pleiteia o autor a tutela 

antecipada, tratando-se de exclusão de dados do SPC e SERASA, ao 

argumento de que o réu mudou-se e ficou impossibilitado de recuperar o 

cheque. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, por 

verificar que a parte autora já efetivou o depósito do valor em juízo 

devidamente atualizado, tenho que o probabilidade do direito reside na 

alegação calcada no fato de que a dívida foi contraída há muito tempo e o 

autor, demonstrando boa-fé, pleiteia a consignação da integralidade da 

dívida, com as atualizações devidas, elidindo, assim, a mora. O prejuízo de 

difícil reparação, caso tenha que aguardar o trâmite de discussão e 

eventual recebimento pela ré, estando garantida a obrigação mediante 

depósito judicial do débito, configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo a tutela antecipada para DETERMINAR a 

expedição de ofícios ao CCF – Cadastro de Emitentes de Cheques sem 

Fundo, SPC e Serasa, bem como, o Cartório 4º Serviço Notarial de Cuiabá, 

a fim de que providenciem a retirada do nome do autor de suas listas de 

maus pagadores, referente à restrição de cheque indicada à Id. nº 

25921043 - Pág. 1-2. Após, cite-se o réu para, querendo, levantar o 

depósito, ou em recusa, apresentar contestação em 15 dias, sob pena de 

revelia e consequente extinção da obrigação (art. 546 NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010711-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR VIANA XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 29 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: 1003435-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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, 29 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: 1005416-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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, 29 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26074 Nr: 4710-80.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Luiz Cláudio Jaques, LUIZ CLÁUDIO JAQUES 

JUNIOR, RAPHAEL NAVES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO FIGUEIREDO FILHO, NA 

PESSOA INVENTARIANTE HELEN C. R. CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:MT 14.170/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 Intimação do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito 

da diligência do Oficial de Justiça, na conta eletrõnica do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266089 Nr: 5202-86.2011.811.0002
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 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA INEZ DE MACEDO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA DA COSTA 

ZANATA - OAB:13.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Intimação ao requerente para manifestar, no prazo de cinco dias, sob 

pena de devolução destes autos ao arquivo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352910 Nr: 17942-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ELIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:MT 6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 17942-71.2014.811.0002 Código: 352910

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 AUTORA: JOSE MARIA DE CAMPOS

PARTE RÉ: NIVALDO ELIAS DOS SANTOS

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida ROGÉRIO DE ALMEIDA 

NOVAES OLIVEIRA, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante resumo das 

alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante 

transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 28.903,52. Poderá, 

ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: O Requerido é credor do 

requerido, da importância de R$ 21.750,00(vinte e um mil setecentos e 

cinquenta reais) representada pelo título de crédito anexo, de titularidade 

do réu, o qual encontra-se vencido a não pago pelo requerido. Entretanto, 

referido título extrajudicial perdeu sua força executiva, de modo que cabe 

ao autor pleitear seu recebimento através da competente ação de 

conhecimento-monitória. Até a presente data o valor atualizado do débito 

importa em valor principal R$ 21.750,00, correção monetária R$ 7.153,52 

TOTAL DEVIDO: R$ 28.903,52(vinte e oito mil novecentos e três reais e 

cinquenta e dois centavos. (Correção monetária apenas).

DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc. Compulsando os autos, tenho que a 

presente ação, proposta no ano de 2014, ainda não obteve êxito na 

citação do requerido Nivaldo Elias dos Santos, após diversas tentativas e 

endereços diversos. Ante o exposto, entendo que houve o exaurimento 

das possibilidades do autor em localizar o endereço da ré. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de 

agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o 

requerimento de citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - 

Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da 

empresa devedora como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de 

Justiça certificou, em cada oportunidade, que os devedores seriam 

desconhecidos no local ou teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal 

circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no artigo 231 acima 

transcrito, não havendo porque não se proceder à citação por edital 

requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226 , Relator: Desembargadora 

Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 

15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

23/07/2013) . Desta forma, defiro o pedido de fls. 72, com fulcro no artigo 

256, I, do Código de Processo Civil, determino a citação por edital do 

requerido Rogerio de Almeida Novaes Oliveira, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, de acordo com artigo 257, III, do mesmo codex. Decorrido o prazo 

sem apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz 

a designação de curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 9º, 

inc. II do Código de Processo Civil, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

Eu, ADELIA DE SOUZA GERMANO, digitei.

 Várzea Grande - MT, 28 de janeiro de 2020.

 RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO

 Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301845 Nr: 22609-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAN DE OLIVEIRA SIQUEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito 

da diligência do Oficial de Justiça, na conta eletrônica do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para cumprimento do mandado.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003971-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOTTO & MARIOTTO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos visando a intimação das partes acerca da baixa do 

processo a este Juízo, a fim de que requeiram o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011606-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DOS SANTOS OAB - 569.658.421-72 (REPRESENTANTE)

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO WICHOCKI (REU)

WICHOCKI E CIA LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 
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(retro), 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002583-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDINALDO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B L BRINDES LTDA - ME (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 

(retro), 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. Nada sendo manifestado, 

decorrido o prazo legal, devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009436-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTOVEMA VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTIANO PINHEIRO OAB - RO1529-O (ADVOGADO(A))

VALERIA MARIA VIEIRA PINHEIRO OAB - RO1528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMETRIO EGIDIO DE LIMA (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 

(retro), 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. Nada sendo manifestado, 

decorrido o prazo legal, devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002876-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIESSICA ZACARIAS VARGAS (REQUERENTE)

VERONICA ZACARIAS VARGAS (REQUERENTE)

SERGIO AUGUSTO NAIMAIER VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO DINIZ PEREIRA NETO OAB - RO4180 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO RAMON PEREIRA BARROS OAB - RO8173 (ADVOGADO(A))

MANOEL VERISSIMO FERREIRA NETO OAB - RO3766 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTA DOS REIS OLIVEIRA (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 

(retro), 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. Nada sendo manifestado, 

decorrido o prazo legal, devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012093-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MELO ROMAO COMIM OAB - RO3960 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DA SILVA (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 

(retro), 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. Nada sendo manifestado, 

decorrido o prazo legal, devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010352-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APROCAM - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE 

ORLEANS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CRUZETTA OAB - SC21980 (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - SC17479 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GONCALVES DOS REIS (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 

(retro), 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. Nada sendo manifestado, 

decorrido o prazo legal, devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008217-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL DA SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

(retro), 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013762-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACIANI SCHMEDIKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça 

(retro), 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. Nada sendo manifestado, 

decorrido o prazo legal, devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003932-29.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AMORIM DA SILVA OAB - SP182047 (ADVOGADO(A))

LAIS DE MELO SILVEIRA OAB - SP347878 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO DE CAMPOS BRAGA (REQUERIDO)

BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA (REQUERIDO)

JURACY MARIA DE CAMPOS (REQUERIDO)

SERGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA (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 

(retro), 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. Nada sendo manifestado, 

decorrido o prazo legal, devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007211-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIS DOLORES AMADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE RAMOS ALEXANDRE (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 

(retro), 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. Nada sendo manifestado, 

decorrido o prazo legal, devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004041-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIKE COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

COSMETICOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE CHINELLATO ROSSILHO OAB - SP350063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULLIAN DOURADO ALVES DE CASTRO (REQUERIDO)

MARIA DA CONCEICAO DE ALMEIDA MANINI (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 

(retro), 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. Nada sendo manifestado, 

decorrido o prazo legal, devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001226-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CAROLINE PIRES LEAO (REQUERENTE)

EDVIRGEM PIRES DE ABREU (REQUERENTE)

AZERILY PIRES LEAO (REQUERENTE)

UESLEY PIRES DE LEAO (REQUERENTE)

NEMERLY PIRES LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSOURO LTDA - ME (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 

(retro), 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. Nada sendo manifestado, 

decorrido o prazo legal, devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015691-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA CARINE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX CARDOSO SILVA (REQUERIDO)

CARLOS VINICIUS LEANDRO FREITAS (REQUERIDO)

THAIS OLIVEIRA MORAES LOPES (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 

(retro), 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. Nada sendo manifestado, 

decorrido o prazo legal, devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017921-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGREGOR FERREIRA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GREBOGGI CORDEIRO OAB - PR55179 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR CRISTIANO LIMA FORMIGA (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 

(retro), 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. Nada sendo manifestado, 

decorrido o prazo legal, devolva-se a missiva à Comarca de origem. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007896-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Thayná Almeida da Cruz (REU)

Paulo Cesar Pereira Gomes (REU)

Aparecido D. R. Gomes (REU)

Wercules de Arruda Campos (REU)

Crislaine Aparecida S. do Carmo (REU)

Fábio Junior Pereira Gomes (REU)

Antonio Aparecido Barbosa de Matos (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011116-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio da presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias manifestação a respeito do laudo retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011116-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio da presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias manifestação a respeito do laudo retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008173-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO LIMA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio da presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias manifestação a respeito do laudo retro.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002207-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PICCIN RODRIGUES (AUTOR(A))

CRISTIANO FRANSLEY PICCIN RODRIGUES (AUTOR(A))

DANIELA PICCIN RODRIGUES (AUTOR(A))

ROSARIA DE FATIMA PICCIN RODRIGUES (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:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (REU)

ANA PAULA SILVA BAHIA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002207-68.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROSARIA DE FATIMA PICCIN RODRIGUES, DANIELA PICCIN RODRIGUES, 

ANGELA PICCIN RODRIGUES, CRISTIANO FRANSLEY PICCIN RODRIGUES 

REU: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP, 

ANA PAULA SILVA BAHIA 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 No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pelo médico e pelo hospital ao esposo/pai dos 

autores representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º 

e 3º, da Lei Nº 8.078/90. A propósito, colaciono os seguintes arestos 

sobre a matéria em discussão: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AJUIZADA CONTRA O HOSPITAL E O 

PLANO DE SAÚDE – DESPACHO SANEADOR – ILEGITIMIDADE DO 

HOSPITAL REJEITADA – RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. (...) A responsabilidade do hospital, com personalidade 

jurídica de direito privado, submete ao regime disciplinado pela Lei nº 

8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, ante a patente relação de 

consumo existente entre o prestador de serviço (hospital) e o consumidor 

(autor).” (TJMT - AI 152302/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 

04/05/2015). RECURSO ESPECIAL: 1) RESPONSABILIDADE CIVIL - 

HOSPITAL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO DE DIAGNÓSTICO DE 

SEU PLANTONISTA - OMISSÃO DE DILIGÊNCIA DO ATENDENTE - 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; 2) HOSPITAL 

- RESPONSABILIDADE - CULPA DE PLANTONISTA ATENDENTE, 

INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

HOSPITAL ANTE A CULPA DE SEU PROFISSIONAL; 3) MÉDICO - ERRO DE 

DIAGNÓSTICO EM PLANTÃO - CULPA SUBJETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA APLICÁVEL - 4) ACÓRDÃO QUE RECONHECE CULPA DIANTE 

DA ANÁLISE DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO POR 

ESTE TRIBUNAL - SÚMULA 7/STJ. 1.- Serviços de atendimento 

médico-hospitalar em hospital de emergência são sujeitos ao Código de 

Defesa do Consumidor. 2.- A responsabilidade do hospital é objetiva 

quanto à atividade de seu profissional plantonista (CDC, art. 14), de modo 

que dispensada demonstração da culpa do hospital relativamente a atos 

lesivos decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no 

atendimento. 3.- A responsabilidade de médico atendente em hospital é 

subjetiva, necessitando de demonstração pelo lesado, mas aplicável a 

regra de inversão do ônus da prova (CDC. art. 6º, VIII). (...)” (STJ - REsp 

696.284/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

03/12/2009, DJe 18/12/2009) 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 técnica da autora é evidente, diante da especificidade da 

matéria atinente à prova a ser produzida, que exige conhecimentos 

técnicos na área da medicina, ao passo que a parte requerida possui 

melhores condições para comprovar que o tratamento do esposo/pai dos 

Requerentes foi o adequado, razão pela qual determino a inversão do 

ônus da prova, conforme postulado. Diante do interesse da parte autora 

na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 30/03/2020, às 16h00 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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 às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003624-90.2019.8.11.0002
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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:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio da presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(quinze) dias manifestação a respeito do laudo retro.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001481-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO GUIMARAES BRITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001481-94.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

IVO SERGIO GUIMARAES BRITES REU: GRAMARCA VEICULOS LTDA, 

GENERAL MOTORS DO BRASIL Vistos, Compulsando os autos, observo 

que a parte autora formulou pedido visando à concessão de gratuidade da 

justiça, todavia, descurou de comprovar sua impossibilidade de 

recolhimento das custas. Pois bem, nos termos do artigo 98, caput, do 

CPC, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta à 

assertiva do interessado de que não possui condições financeiras de 

arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção “iuri et iuri” 

(absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” (relativa), ou seja, poderá 

existir indícios em que a declaração torne insuficiente para a comprovação 

da alegada escassez de recursos apontada na legislação. A propósito, 

colaciono jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. 

SÚMULA N. 7/STJ. 1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de 

assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa que pode ser 

afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que 

o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.(...) 

(STJ AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, 

inciso LXXIV da Constituição Federal, exige a comprovação da 

insuficiência de recursos como pressuposto para a concessão do 

benefício ora analisado. Nesse contexto, a despeito da alegação de 

hipossuficiência da parte autora, efetuada pesquisa por meio dos 

Sistemas Infojud e Renajud, obtive a informação de que o autor possui 

quatro fontes pagadoras e dois veículos em seu nome (doc. anexo). Com 

efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de 

atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente 

necessitam. Esta interpretação, conforme o texto constitucional, não 

ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que deve ser interpretado à luz 

do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da República. A corroborar, 

colho o seguinte aresto: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – 

DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – 

DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM POSSIBILIDADE DE 

ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 

4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, 

merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que 

em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o 

abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão 

da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Tendo a parte 

demonstrado cabalmente a capacidade financeira do beneficiário da 

justiça gratuita para atender às custas e despesas processuais, a 

revogação do aludido benefício é medida que se impõe.[1] Portanto, não 

demonstrada a impossibilidade financeira de suportar os custos e as 

despesas processuais, a não concessão do benefício é medida que se 

impõe. Posto isso, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. 

Para tanto, determino venha o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder 

ao recolhimento das custas e despesas processuais da presente 

demanda, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, 

Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 27/11/2013, Data da publicação 

no DJE 06/12/2013.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001572-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATERCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON OLIMPIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001572-87.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

NATERCIA DE OLIVEIRA FERNANDES REQUERIDO: EDSON OLIMPIO 

Vistos, A parte autora justifica a necessidade da produção antecipada da 

prova sob o argumento de que “algumas testemunhas já estão com a 

idade avançada e com saúde fragilizada”, contudo, não demonstrou a 

referida urgência, uma vez que se limitou a indicar o nome e endereço das 

testemunhas (id. 28113863). Desse norte e em atenção ao disposto no art. 

381, I do CPC, segundo o qual a produção antecipada da prova será 

admitida quando houver fundado receio de que venha a tornar-se 

impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos, determino, venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar a urgência da 

presente medida, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001585-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA CAROLINA MOTA DE ALBUQUERQUE REGO PEREIRA LEITE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001585-86.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

AMARA CAROLINA MOTA DE ALBUQUERQUE REGO PEREIRA LEITE REU: 

CLARO S.A. Vistos, Da detida análise do feito, verifico que o advogado 

Jozan Gomes de Andrade não possui procuração nos autos para postular 

em juízo em nome da autora. Outrossim, constato que a parte autora 

deixou de carrear aos autos declaração de hipossuficiência. Embora a 

declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual sistemática 

processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, necessita 

possuir poderes específicos para requerer a concessão da gratuidade 

processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do NCPC. Posto 

isso, com fundamento no art. 76, do CPC, suspendo o processo pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a autora sane as irregularidades 

acima apontadas, sob pena de extinção (art. 76, §1º, I, CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002062-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARIONITA DA SILVA VERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LÁISA BATISTA (REQUERIDO)

JAQUELINE MARTINS DE FREITAS (REQUERIDO)

ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002062-12.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARIA MARIONITA DA SILVA VERA REQUERIDO: ANGELA MARIA DE 

FREITAS & CIA LTDA - ME, JAQUELINE MARTINS DE FREITAS, LÁISA 

BATISTA Vistos, A parte autora formulou pedido visando “em sede de 

produção antecipada de prova, o ônus de arcar com as despesas da sua 

reabilitação bucal, procedimentos estes que deverão ser apontados pelo 

perito judicial para conclusão do tratamento”, contudo, descurou de 

deduzir pedido final nesse sentido. Conforme leciona o doutrinador Daniel 

Amorim Assumpção Neves[1] “o pedido pode ser analisado sob a ótica 

processual, representando a providência jurisdicional pretendida – 

condenação, constituição, mera declaração, acautelamento, satisfação – 

e sob a ótica material, representado pelo bem da vida perseguido, ou seja, 

o resultado prático (vantagem no plano dos fatos) que o autor pretende 

obter com a demanda judicial”. Dessa forma, deve a autora formular 

pedido final referente ao bem da vida que pretende obter. Sobremais, 

ressalto que a produção antecipada de prova é processo autônomo de 

jurisdição voluntária, porquanto não há necessidade de afirmação do 

conflito em torno da produção da prova[2], ou seja, se trata de 

procedimento distinto do processo comum, o que evidencia a 

impossibilidade do requerimento nos termos acima consignados. Assim, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a 

irregularidade acima indicada, a fim de reformular seus pedidos, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Manual de direito processual civil – 

volume único – 9 ed. – Salvador: JusPodivm, 2017. p. 139. [2] DIDIER, 

Fredie Jr., Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito 

probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 

141.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020483-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPINHO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIADO PNEUS LTDA (REU)

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020483-84.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

TRANSPINHO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - ME RÉU: 

CAIADO PNEUS LTDA, GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE 

BORRACHA LTDA Vistos. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é 

admitida em situações excepcionais e mediante comprovação de 

insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020823-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS TAKIGAWA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JANINI OAB - SP0197554A (ADVOGADO(A))

RUFINO DE CAMPOS OAB - SP26667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TEODORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020823-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS TAKIGAWA LTDA 

REQUERIDO: ANTONIO TEODORO Vistos, Solicite-se ao Juízo deprecante 

os documentos relacionados no art. 260, inc. II, do CPC, em especial, o 

inteiro teor da petição inicial, aguarde-se por 30 (trinta) dias. Intime-se a 

parte autora para no prazo de 30 (trinta) dias recolher as custas judicias, 

sob pena de devolução da missiva, consoante arts. 388, parágrafo único 

e 390 da CNGC/MT. Na hipótese de não atendimento, devolva-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1020634-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

MASS SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020634-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

BENEDITO SANTANA DE MORAIS REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO 

BRASIL SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., MASS SERVICOS DE 

INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI Vistos, O autor alega que em janeiro 

de 2019 recebeu em sua residência uma carta do Banco Itaú informando 

que os empréstimos consignados que o autor possuía com o Banco 

Mercantil haviam sido refinanciados, passando para o valor de R$ 

11.749,54, em 72 parcelas de R$ 305,20, porém não carreou o referido 

documento aos autos. Outrossim, observo a inexistência de qualquer 

documento que demonstre o suposto refinanciamento efetuado pela parte 

requerida a justificar a propositura da presente demanda, tampouco os 

extratos evidenciando os descontos em sua folha de pagamento/conta 

bancária, documentos essenciais ao processamento da demanda (art. 

320, CPC). Assim, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, suprir as irregularidades supra descrita, sob as penalidades 

legais. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020809-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K C P KIRCH & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REU)
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IDEAL TEMPER COM E SERV IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

REFRIGERACAO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020809-44.2019.8.11.0002. AUTOR(A): K 

C P KIRCH & CIA LTDA - ME RÉU: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, 

IDEAL TEMPER COM E SERV IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

REFRIGERACAO LTDA - ME Vistos. A gratuidade da justiça à pessoa 

jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante comprovação 

de insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino, venha à parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000623-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000623-63.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

MARIA DIAS RAMALHO REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, De entrada, observo que 

o advogado Roberto Douglas de Almeida Gonçalves não possui poderes 

para postular em nome da autora, diante da inexistência de procuração 

nos autos. Posto isso, com fundamento no art. 76, do CPC, suspendo o 

processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a requerente sane 

a irregularidade acima apontada, sob pena de extinção (art. 76, §1º, I, 

CPC). Outrossim, constato que a parte autora deixou de carrear aos autos 

declaração de hipossuficiência e documentos que possibilitem a sua 

identificação. Embora a declaração de pobreza não seja mais obrigatória 

na atual sistemática processual, o advogado, diante da ausência de tal 

documento, necessita possuir poderes específicos para requerer a 

concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na parte final do 

art. 105 do CPC. Assim, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, devendo aportar autos os 

documentos essenciais para o processamento da demanda, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009749-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001857-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA MORALEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT217447-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 de id: 

25557523, requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1020460-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BISPO DE ARAGAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE ESCOLAR DE VARZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020460-41.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE BISPO DE ARAGAO RÉU: SOCIEDADE BENEFICIENTE ESCOLAR DE 

VARZEA GRANDE Vistos. Considerando que a ação de usucapião visa à 

obtenção do título de propriedade do imóvel usucapiendo, determino venha 

à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos cópia da 

matrícula atualizada do imóvel objeto da lide, a fim de esclarecer o polo 

passivo da lide, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001062-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO AQUINO DIAS CORTES (AUTOR(A))

ADAO QUERINO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001062-74.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELEANDRO AQUINO DIAS CORTES, ADAO QUERINO SOARES REU: 

ASSOCIACÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO Vistos, Compulsando os 

autos, observo que as procurações de Ids 27984155 e 27984166 estão 

desacompanhadas de assinatura dos autores outorgando poderes a 

advogada Lucilene Maria Silva Toledo Pizza para representa-los em juízo. 

Outrossim, constato que a parte autora deixou de carrear aos autos 

declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja 
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mais obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do NCPC. Posto isso, com fundamento no art. 76, do 

CPC, suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 

os autores sanem as irregularidades acima apontadas, sob pena de 

extinção (art. 76, §1º, I, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001530-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEINE KREUTZ DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001530-38.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

JUCILEINE KREUTZ DE LIMA REU: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 

Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das 

custas e despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a 

incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001767-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA 

EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA BRITO OAB - SP286438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001767-72.2020.8.11.0002. AUTOR(A): GE 

HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS 

MEDICO-HOSPITALARES LTDA REU: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE 

ASSISTENCIA E SAUDE Vistos. Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003769-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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 de id: 

26189536, requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001807-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANNO HENRIQUE PAVAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001807-54.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: 

JULIANNO HENRIQUE PAVAN Vistos. Venha a parte autora, em 30 (trinta) 

dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001801-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO BRAGA JARDIM - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAMIR LEMES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001801-47.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ENIO BRAGA JARDIM - ME REU: ODAMIR LEMES DE SOUZA Vistos. A 

gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é admitida em situações 

excepcionais e mediante comprovação de insuficiência financeira não só 

da empresa, mas também dos seus sócios[1]. Outrossim, convém 

ressaltar que segundo o disposto na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvados os 

casos em que a parte demonstre a incapacidade momentânea do 

pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial (art. 456 

CNGC/MT). Destarte, determino venha à parte autora, em 30 (trinta) dias, 

demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência financeira da 

empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção 

do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; 

AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: Embs. de Div. em REsp. 

321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004, DJe 16/08/2004; 

AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 

23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; AgRg nos EDcl no Ag. nº 

742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 

603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; de Tribunais de Justiça 

Estaduais: Agr. de Instr. nº 70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002528-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002528-06.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

ROBSON LUIZ ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Da detida análise dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 136 de 306



autos, constato que a média das faturas pagas de janeiro a outubro de 

2019 possuem valores voluptuosos, ao quais não são objeto de litígio na 

presente demanda. Não obstante, a parte autora pugnou pela concessão 

da justiça gratuita, aportando declaração de hipossuficiência aos autos. 

Nesse norte, registro que a aludida declaração de hipossuficiência não 

tem presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” 

(relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a declaração torne 

insuficiente para a comprovação da alegada escassez de recursos 

apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 

entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.(...)” (STJ AgRg no Ag 

957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) Sendo assim, determino venha a 

parte autora, em 15 (quinze) dias, demonstrar documentalmente a sua 

atual hipossuficiência financeira ou proceder com o recolhimento das 

custas, sob as penalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000841-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA SILVERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000841-91.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

LIDIA SILVERIO REU: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS 

LTDA Vistos, Compulsando os autos, observo que a parte autora formulou 

pedido visando à concessão de gratuidade da justiça, todavia, descurou 

de comprovar sua impossibilidade de recolhimento das custas. Pois bem, 

nos termos do artigo 98, caput, do CPC, para a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita, basta à assertiva do interessado de que não possui 

condições financeiras de arcar com as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem 

presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas presunção “iuri tantun” 

(relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a declaração torne 

insuficiente para a comprovação da alegada escassez de recursos 

apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. 

POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A declaração de 

pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica 

presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado entender que 

há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no 

estado de miserabilidade declarado.(...) (STJ AgRg no Ag 957.761/RJ, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos como 

pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Nesse 

contexto, a despeito da alegação de hipossuficiência da parte autora, 

efetuada pesquisa por meio dos Sistemas Infojud e Renajud, obtive a 

informação de que a autora é servidora pública e possui renda 

considerável, além de vários veículos em seu nome, conforme extrato. 

Com efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem 

condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que 

realmente necessitam. Esta interpretação, conforme o texto constitucional, 

não ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que deve ser interpretado à 

luz do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da República. A corroborar, 

colho o seguinte aresto: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – 

DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – 

DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM POSSIBILIDADE DE 

ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 

4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, 

merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que 

em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o 

abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão 

da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Tendo a parte 

demonstrado cabalmente a capacidade financeira do beneficiário da 

justiça gratuita para atender às custas e despesas processuais, a 

revogação do aludido benefício é medida que se impõe.[1] Portanto, não 

demonstrada a impossibilidade financeira de suportar os custos e as 

despesas processuais, a não concessão do benefício é medida que se 

impõe. Posto isso, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. 

Para tanto, determino venha o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder 

ao recolhimento das custas e despesas processuais da presente 

demanda, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] TJMT, Ap, 87262/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, 

Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 27/11/2013, Data da publicação 

no DJE 06/12/2013.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020272-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR OLIVEIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020272-48.2019.8.11.0002. Vistos. 

Rosimar Oliveira de Moraes promove ação de desconstituição de dívida 

c/c reparação por danos morais com tutela de urgência em face 

Telefônica S/A, sustentando, em síntese, surpreendida ao ter seu 

cadastro recusado junto ao comercio local, em virtude da inclusão do seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), referente a 

um suposto débito no valor de R$ 108,98 (cento e oito reais e noventa e 

oito centavos), relativo a contrato vencido em 25/09/17. Assim, requer em 

sede de tutela de urgência a exclusão imediata do seu nome nos 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 
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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. 27590410, pg. 5) 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 ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 108,98 (cento e oito reais e noventa e 

oito centavos), tendo como referência o suposto contrato vencido em 

25/09/17, 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 09/03/2020, 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. Cite-se a parte 

requerida, por correio, para comparecimento à audiência de conciliação, 

com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003816-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover a publicação do Edital de Citação retro, conforme 

previsão legal, devendo comunicar tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006351-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006351-90.2017.8.11.0002. Vistos. Da 

análise da presente demanda observo que foi prolatada a sentença e 

acordão, onde a requerida foi condenada a devolver de forma simples, o 

valor indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora 

relativo aos contratos de n. 000001774517, 00001805101, 000001774452 

e 00000180587, cuja quantia deverá ser apurada em liquidação de 

sentença, mediante a apresentação da documentação correlata, bem 

como o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais. No entanto, a parte autora limitou-se a requer o 

cumprimento de sentença no valor de R$ 17.118,74 (dezessete mil cento e 

dezoito reais e setenta e quatro centavos), sem trazer aos autos 

quaisquer documentos comprovando os descontos realizados em seu 

benefício previdenciário, sendo estes necessários para a liquidação da 

sentença, conforme ressaltado na sentença proferida nos autos. Assim, 

venham a parte autora adequar o seu pedido de cumprimento de sentença 

nos exatos termos da sentença proferida nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumprida a determinação, venham-me os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016156-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR PIRES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016156-96.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

BENEDITO LOPES DA SILVA REU: LUCIMAR PIRES DA SILVA Vistos, 

Acolho a emenda à inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. 

Conveniente à justificação prévia do alegado, designo audiência para o dia 

24/03/2020, às 17:00h. Venha o autor apresentar rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente (§4º, art. 

357, CPC). Desde já fica o advogado da parte autora cientificado de que 

cabe a ele o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte 

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. Conforme dispõe o artigo 562 do 

CPC, cite-se a requerida para comparecer à audiência, em que poderá 

intervir, desde que o faça por advogado. O prazo para contestar é de 15 
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dias (art. 564, caput, do CPC/2015), a partir da intimação da decisão que 

deferir ou não a medida liminar (artigo 564, § único, do CPC/2015), 

seguindo a partir daí o rito do procedimento comum. Expeça-se o 

necessário. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005667-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REQUELME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005667-34.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANTONIO REQUELME REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, Considerando 

que o perito nomeado nos autos informou a impossibilidade de realizar a 

perícia determinada (id. 26951315), nomeio como perito o Dr. Marcos de 

Moraes Gomes, Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, CRM/MT 

2.683, que poderá ser encontrado na Rua Oriente Tenuta, nº. 08, quadra 

05, Consil, Cuiabá/MT, telefone 65- 999464649 / 81501058, e-mail: 

marcosmoraespericias@gmail.com, o qual deverá ser intimado para que 

tome ciência acerca da sua nomeação. Permanecem inalterados os 

demais dados da decisão de saneadora. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002533-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA OAB - MT11510-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 15/04/2020, às 14h30, na Rua Barão de 

Melgaço, n. 2.754, Edifício Comercial Work Tower, 9ª Andar, Sala: 902, 

Bairro: Centro Sul, CEP: 78020-973, na cidade de Cuiabá/MT. Dr. Marcos 

de Moraes Gomes. Telefone: (65) 9 9946-4649 e (65) 3056-3036. Deverá 

o periciado levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010825-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA ALVES DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR FARINA (REU)

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 01/04/2020, às 14h30, na Rua Barão de 

Melgaço, n. 2.754, Edifício Comercial Work Tower, 9ª Andar, Sala: 902, 

Bairro: Centro Sul, CEP: 78020-973, na cidade de Cuiabá/MT. Dr. Marcos 

de Moraes Gomes. Telefone: (65) 9 9946-4649 e (65) 3056-3036. Deverá 

o periciado levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003919-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003919-64.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO EXECUTADO: ALEX ROSA JORGE DA 

CUNHA Vistos, Da análise dos autos verifica-se que houve a penhora das 

cotas sociais do executado na empresa Fazenda Morada da Serra Ltda. 

(id. 17041387), a qual, contudo, foi extinta , razão pela qual entendo que 

houve perda do objeto quanto a pretendida penhora. Observa-se, ainda, 

que na petição de id. 22587390 o embargante pugnou pelo 

reconhecimento de fraude à execução em razão do executado ter 

transferido suas quotas de capital social relativo à empresa Agropecuária 

AGS Ltda. para Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha no 

decorrer deste processo. A isso determinei a intimação da terceira 

adquirente, a qual foi devidamente intimada, conforme certidão constante 

no id. 26741765. Nesse permeio, foram penhorados e avaliados os 

imóveis rurais matriculados sob o n. 29.847, 23.004 e 28.520, localizados 

na cidade de Cáceres/MT, o que motivou a propositura da ação de 

embargos de terceiros associada n. 1005139-63.2019.811.0002, na qual 

foi concedida liminar suspendendo a constrição dos referidos imóvel, 

porém por meio de agravo de instrumento o exequente obteve decisão 

favorável para o fim de restabelecer os efeitos da penhora concretizada 

nos autos. Mais adiante, por meio da petição de id. 26279148, o exequente 

pugnou pela penhora de numerários em conta bancária do executado. Pois 

bem. Nesta ocasião proferi sentença nos embargos de terceiro 

reconhecendo a fraude à execução perpetrada pelo executado 

juntamente com seu irmão e cunhada, os embargantes Marcus Rosa Jorge 

da Cunha e Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha, 

respectivamente, razão pela qual não há motivos para a paralização da 

presente execução, tampouco dos atos expropriatórios em face dos 

imóveis penhorados. À vista disso, entendo que, por ora, resta 

prejudicado o pedido de penhora de numerários, pois a execução já se 

encontra garantida e à época da sua formulação inexistia qualquer 

impedimento para o prosseguimento dos atos expropriatórios quanto aos 

bens penhorados. Do mesmo modo, tenho por prejudicado o pedido de 

reconhecimento de fraude à execução em relação a Anna Carolina 

Aparecida Coelho Jorge da Cunha no que tange a transferência de quotas 

capitais acima referido. Por oportuno, tendo em vista o julgamento dos 

embargos à execução é imperioso ressaltar que o art. 774, do Código de 

Processo Civil impõe ao executado o dever de não praticar conduta 

comissiva ou omissa que atente quanto à dignidade da justiça, sendo a 

fraude a execução considerada um ato atentatório à dignidade da justiça 
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(art. 774, inciso I, do CPC). Dessa forma, diante do reconhecimento da 

fraude à execução nos embargos à execução associado praticado pelo 

executado em conjunto com seus familiares, a incidência do art. 774, I, do 

CPC é cogente no presente caso, razão pela qual aplico a MULTA em seu 

desfavor no importe de dez por cento (10%) do valor atualizado do débito 

em execução. De outra ponta, observo que os imóveis foram avaliados em 

R$ 5.132.000,80 (cinco milhões cento e trinta e dois mil reais e oitenta 

centavos), conforme se observa no id. 20653629, porém como a presente 

execução recai apenas sobre 50% da área, tem-se uma avaliação em R$ 

2.566.000,40, ao passo que a última atualização da dívida apontou o 

importe de R$ 395.538,35 (trezentos e noventa e cinco mil quinhentos e 

trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) em 14.11.2016 (id. 26279148). 

Assim, antes de apreciar o pedido de alienação dos bens penhorados e 

visando evitar a ocorrência de excesso de penhora, determino que o 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, aporte aos autos planilha 

atualizada do débito exequendo, atentando-se à multa acima aplicada, e 

sendo constatado o excesso de penhora deverá em igual prazo indicar 

qual bem pretende seja mantida a penhora. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 310795 Nr: 6852-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRELO LESSA & CARDOSO, REINALDO AMERICO 

ORTIGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Pereira Cardoso Filho 

- OAB:MT 5.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:MT 12.960, PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - 

OAB:12.566/MT

 Vistos etc.

Aportou aos autos petição de fl. 311 no qual a parte exequente pugna pela 

expedição de ofícios aos cartórios de imóveis de Cuiabá e Várzea Grande 

visando localizar eventuais imóveis registrados em nome da parte 

executada.

Pois bem, tenho por inviável o acolhimento do pedido retro, uma vez que a 

parte exequente não é beneficiária da justiça gratuita, a impor a aplicação 

do art. 171 da CNGE/MT, in verbis:

“Art. 171. Salvo se deferida a Gratuidade da Justiça nos processos 

judiciais, quando a prova a ser produzida for de responsabilidade da parte 

interessada, não serão requisitadas informações ou certidões de atos 

notariais e de registros pelo juiz. Se qualquer uma delas não for produzida 

em razão de obstáculo criado pelo próprio serviço, ou se houver interesse 

relevante para o âmbito judicial, deverão ser prestadas, cotando-se os 

emolumentos devidos para posterior pagamento, desde que informadas 

pelo juiz a dispensa do depósito prévio.”

Com efeito, a existência ou não de bens imóveis em nome da parte 

executada se trata de prova que deve ser produzida pela exequente, e 

não por simples requisição deste juízo, que se restringe a hipótese de 

hipossuficiência da parte.

No impulso do processo, determino venha o exequente, em 15 (quinze) 

dias, manifestar, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 20 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 398778 Nr: 10688-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMAR BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA COMÉRCIO E REVESTIMENTOS DE 

VEÍCULOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 4.651, CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS 

MORENO - OAB:10.016/MT

 Vistos.

Em análise aos autos, a parte autora à fl. 358 requereu a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias para promover o seu regular 

prosseguimento, porém verifico houve o detrimento do término do prazo 

solicitado.

Dessa forma, venha o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, promover 

o andamento útil do feito, salientando que na mesma oportunidade deverá 

aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Intime-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.: 294425 Nr: 14539-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA BRIGIDA WYDLER, BRIGITTE WYDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS 

PÓSTUMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos,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 prolatada às fls. 216/219 e acordão de fls. 280/285 e 302/305, 

devendo ser apurado da seguinte forma:a) o valor a título de dano moral 

no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 

um por cento (1%) ao mês, a contar do evento danoso, qual seja, em 

19.07.2012 e correção monetária pelo INPC partir da prolação da sentença 

em 26/10/2017.b) o valor da causa R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a ajuizamento da demanda 

ocorrido em 03/08/2012 até a prolação da sentença em 26/10/2017, após 

deverá ser apurado o valor da multa imposta a executada no importe de 

1% sobre o valor atualizado da causa (fl. 304v).Ao valor acima apurado 

deverá ser acrescido o percentual de 15% a título de honorários 

sucumbenciais (fl. 285v).Saliento que o termo final da incidência da 

correção monetária e dos juros de mora correspondente deverá 

corresponder à data do depósito realizado às fls. 405 em 16/10/2019. Com 

a apuração do débito, proceda-se a subtração do valor depositado pela 

executada (R$ 12.330,10) e, havendo saldo remanescente proceda a sua 

respectiva atualização nos termos supra, devendo esse eventual saldo 

remanescente ser acrescido de 10% de honorários advocatícios fixados à 

fl. 397 e multa de 10%, observando-se que o termo final da incidência da 

correção monetária e dos juros de mora deverá corresponder à data da 

elaboração do cálculo.Com a apresentação do cálculo, intimem-se as 

partes a seu respeito e, após, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Por fim, considerando que valor depositado nos autos é 

incontroverso, defiro a expedição de alvará eletrônico em favor da parte 

exequente para levantamento do valor de fl. 405.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 322883 Nr: 19294-98.2013.811.0002

 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: NILTON JOSE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:MT 10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 Vistos.
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Considerando o teor das informações prestadas às fls. 543/545, bem 

como considerando que a parte requerida realizou a emissão da Guia de 

Trânsito Animal – GTA (fl. 444), conforme determinado na sentença 

proferida nos autos, dou por satisfeita a obrigação de fazer invocada nos 

autos.

Outrossim, determino que o documento de fl.444 seja desentranhado 

mediante certidão e cópia nos autos e após expeça-se ofício ao INDEA, o 

qual deverá ser instruído com a via original do documento de fl. 444, para 

que o saldo de animais descritos na referida Guia de Trânsito Animal – 

GTA sejam acrescidos ao saldo constante no cadastro do autor, 

independentemente da data de validade descrita na Guia de Trânsito 

Animal – GTA.

Cumprida a determinação, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime-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.: 401724 Nr: 12235-88.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE 

MT LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

CEMAT/ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a

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

BARBOSA - OAB:MT 13.245A

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Evandro Cesar Alexandre dos Santos e no polo passivo 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Intime-se a devedora Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A., por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, 

de acordo com o valor indicado à fl. 175, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, 

art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 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.: 231254 Nr: 11400-13.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA FÁTIMA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:MT 10.140

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

OAB:131.436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:RJ 86.235

 Com estas considerações, verificado a perda de interesse processual 

superveniente, pela novação, julgo extinto o presente cumprimento de 

sentença, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do 

CPC. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.Transitado em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias. Às providencias necessárias.Às 

providencias 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.: 58994 Nr: 4740-13.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PRADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT 17.147, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o Sistema Renajud é uma ferramenta eletrônica que 

interliga o Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, 

possibilitando a pesquisa de veículos e efetivação de ordens judiciais de 

restrição de veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, ressalto que não há necessidade de expedição 

de ofício ao DETRAN/GO para solicitar informações a respeito de veículos 

registrados em nome da devedora.

Dessa forma, realizei busca junto ao Sistema Renajud e verifiquei que 

inexiste qualquer veículo registrado em nome da executada, conforme se 

observa do extrato em anexo.

Outrossim, diante do teor dos ofícios de fls. 216/218, venha a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos planilha 

atualizada do débito exequendo, bem como manifestar o que entender de 

direito para o deslinde do feito.

Intime-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.: 314520 Nr: 10793-58.2013.811.0002

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP SUBSEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:

 Vistos.

Aportou aos autos petição de 544/547 no qual a parte autora pugna 

novamente pela intimação da parte requerida para apresentar nos autos a 

listagem com datas e valores dos pagamentos realizados referente as 

mensalidades de seus associados no período de 01/2013 a 11/2018.

Malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte autora, não 

vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa 

alterar a convicção anteriormente formada na decisão de fl. 541. Isso 

porque, conforme já mencionado os documentos que pretende ter acesso 

estão em posse de seus próprios associados e eventualmente podem ser 

objeto de perícia, caso a autora promova o início da liquidação de 

sentença.

Outrossim, venha a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

se possui interesse na liquidação da sentença e caso positivo adeque os 

seus pedidos ao procedimento adequado.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 416750 Nr: 20321-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA DARIVA LTDA-ME, MARIA AGUIDA DARIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LISSONI PAIXÃO, NILSON PEDRO 

PAIXÃO

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

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FAGNER 

ANDREATTA RAMOS - OAB:53.144/PR, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB-MT 9899, 

THIAGO TEIXEIRA DA SILVA - OAB:46.452/PR

 Desta feita, defiro o pedido de penhora dos bens móveis que guarnecem 

a casa dos executados e que são permitidos em lei. Ainda, ressalto a 

parte exequente que o Oficial de Justiça, auxiliar do Juízo, não tem o dever 

funcional de procurar pela parte que se comprometeu, nos autos, a 

conduzi-lo, cabendo a esta, interessada que é no desenlace do processo, 

contatar o Meirinho com vistas ao efetivo cumprimento da diligência. 

Destarte, uma vez requerida à condução, o que tenho desde já como 

acolhida no presente caso, caberá à parte solicitante contatar o Oficial de 

Justiça tão logo este esteja em posse do Mandado, com vistas ao 

oferecimento dos meios a que se comprometeu. Expeça-se o necessário. 

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.: 40989 Nr: 8701-30.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANCI MARTINS FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL - SICREDI PAANTANAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228 

OAB/MT, YANÁ CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS 

- OAB:9658-B OAB/MT, ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO Z. TAQUES - 

OAB:OAB 8.233, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, 

JOSE MORETZSOHN DE CASTRO - OAB:44423, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT

 Inicialmente indefiro o pedido de penhora online em contas bancárias da 

Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso – SICREDI Central, tendo 

em vista que a referida cooperativa sequer figurou no polo passivo da 

demanda, conforme se observa do teor da sentença proferida às fls. 

263/268.Dessa forma, inexistindo condenação solidária que obrigue a 

Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso – SICRED Central não há 

que se falar em direcionamento de atos executivos em seu desfavor 

nessa fase de cumprimento de sentença.Outrossim, verifico que a 

executada Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal – SICREDI Pantanal 

informa que se encontra em regime especial de liquidação extrajudicial, 

tendo sido decretada sua liquidação extrajudicial em 29.06.2011, pelo que 

requer a revogação da ordem de penhora online em seu desfavor e que a 

exequente habilite seu crédito no quadro de credores da massa falida... 

Desta forma, determino a suspensão desses autos enquanto perdurar a 

liquidação extrajudicial da instituição financeira executada. Ainda, caso 

queira caberá à parte autora promover a habilitação de seu crédito no 

quadro de credores junto a liquidanda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 202386 Nr: 12989-11.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANBELLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

IVO SCHMALFUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIZE SCHMALFUSS - 

OAB:54304 OAB/RS, VERA LUCIA GONÇALVES - OAB:61259 OAB/RS

 Vistos,

Considerando que o exequente atua em causa própria determino a sua 

intimação via DJE para que proceda com o andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe extinto o processo sem resolução 

do mérito (CPC - §1º, art. 485), com a consequente expedição de certidão 

de crédito, nos termos do art. 583 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para deliberação.

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.: 307683 Nr: 3617-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAERCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SOPHIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:MT 13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:OAB/MT13.731, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:MT 11.564-A, 

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:MT 12.839

 Vistos.

Compulsando os autos observo que a própria parte exequente requereu a 

baixa da penhora realizada à fl. 27, sob a alegação de que o imóvel 

penhorado não pertencia mais ao executado, conforme se observa à fl. 

299. No entanto, posteriormente o exequente requereu a alienação do 

imóvel à fl. 356.

Dessa forma, antes de ser dado cumprimento a decisão de fl. 354, venha 

a parte exequente esclarecer o seu pedido de fl. 356 e caso possua 

interesse na manutenção da penhora deverá, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar acerca da petição e documentos juntadas às fls. 305/353.

Na hipótese da parte exequente informar não possuir interesse na 

manutenção da penhora cumpra-se integralmente a decisão de fl. 354.

 Intime-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.: 373224 Nr: 21715-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME, DIJERVERSON SOARES PINTO, MARIA EUNICE DE CAMPOS BEZERRA 

ROSA, LUCIANO SILVA ROSA, FLÁVIO PEREIRA, SILENE CLEMENTE DA 

SILVA PEREIRA, CARLOS DE SOUZA ROSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695, FABIO ANTONIO PECCICACCO - OAB:25760/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Antes de apreciar o pedido de fl. 165 e considerando que o exequente 

não manifestou acerca do teor da decisão de fl. 163, determino novamente 

que este esclareça se possui interesse na adjudicação ou alienação do 

bem penhorado nos autos, sob pena de desconstituição da penhora.

Ainda, deverá manifestar acerca da ausência de citação dos demais 

executados já descritos na decisão de fl. 163.

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
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 Cod. Proc.: 405516 Nr: 14232-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARYME PARADA PEDROSA - 

OAB:22946/O, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovido por Condomínio 

Residencial Esmeralda em desfavor de Edson Roberto Lopes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação com a 

consequente suspensão do feito (fls. 250/254).

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. 250/254 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (22/08/2021), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil.

Expeça-se ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro visando a baixa da 

penhora realizada na matrícula nº 69.665.

 Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte exequente 

manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu 

silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida.

 Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

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.: 246718 Nr: 6820-03.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILETO PIRAN, MARTA DA ROSA MENDES PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMOR ANTONIO BERTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ARAÚJO PINTO 

DUARTE - OAB:22971/MT, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:267.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB:16875

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Dileto Piran e Marta da 

Rosa Mendes Piran em desfavor de Walmor Antônio Berte.

As partes compuseram acordo à fl. 318, sendo então homologada 

respectiva transação com a consequente suspensão do feito até o 

adimplemento integral do pacto (fl. 319).

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.323), porém a parte exequente nada manifestou (fl. 

324).

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.: 279728 Nr: 23547-03.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTA 

BOMBEIROS MILITAR DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON ANDRE BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4.541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O-MT, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 .Posto isto defiro parcialmente o pedido de penhora requerido pelo 

exequente, no percentual de 15% (quinze por cento) dos valores líquidos 

recebidos pelo executado, até o limite do crédito executado.Oficie-se ao 

Secretária de Administração do Estado de Mato Grosso - SAD, para que 

proceda os devidos descontos nos valores recebidos pelo executado até 

o limite da presente execução, sob pena de ser caracterizado o crime de 

desobediência.Os valores descontados deverão, mensalmente, ser 

depositados na conta de Depósito Judicial, vinculada a este 

processo.Efetuada a penhora, intime-se a parte executada a seu respeito, 

para querendo, oferecer a defesa que entender cabível.Intime-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.: 495112 Nr: 11111-02.2017.811.0002

 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: BOM PREÇO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8.085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAIA DE SOUZA ARAUJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÈA - 

OAB:OAB/MT 13.356, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:13.356 MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:MT 21.325/O

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e no 

polo passivo Bom Preço supermercados Eirelli - EPP.

Intime-se a devedora Bom Preço supermercados Eirelli - EPP, por meio de 

seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o 

valor indicado à fl. 88, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor 

ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 27 de janeiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448323 Nr: 11077-61.2016.811.0002

 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: JORAMI GODOY MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS DUARTE DE ALMEIDA 

BOTELHO - OAB:MT 19.379/B, JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:MT 23.108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - OAB:MT 

20.332-A

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações.

Intime-se a devedora Banco Pan S/A., por meio de seus patronos via DJE, 

para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 205, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 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.: 320171 Nr: 16560-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA SANTANA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR D.IMPORTADORA EXPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984/MT, EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 126/128, tendo em vista que a certidão expedida à 

fl. 117 apenas foi expedida em virtude da extinção do feito diante do 

abandono. Dessa forma, caso a parte autora possua interesse na 

retomada do feito deverá adequar o seu pedido ao disposto no art. 587, § 

1º e 2º, da CNGC Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Intime-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.: 114542 Nr: 10027-15.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LUIZ DE LIMA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLÉIA STROBEL - 

OAB:5256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, indefiro o pedido de bloqueio de cartões de crédito em nome da 

parte executada, tendo em vista que não há nos autos qualquer prova de 

que a parte executada seja titular de cartões de crédito ou de que esteja 

efetuando gastos em detrimento da dívida contraída, a justificar, ao menos 

em tese, a necessidade dessa medida, que se reveste, portanto, de 

caráter estritamente coercitivo. No que diz respeito ao pedido de 

suspensão da CNH e Passaporte do executado, tenho que a medida 

postulada constitui meio inidôneo e ineficaz para alcançar o adimplemento 

da obrigação de pagar quantia, não se revelando razoável, tampouco 

proporcional, essa alternativa de buscar a satisfação do crédito, 

sobretudo por inexistir indicativo nos autos de que a restrição da CNH e 

Passaporte contribuirá para o êxito da demanda. .... Outrossim, venha o 

exequente, em 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea Grande - 

MT, 20 de janeiro de 2020. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 255044 Nr: 13184-88.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR ZEITOUN, CLEUMAR SOARES ZEITOUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEZUINO CATARINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:MT 3065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:

 Vistos.

Aportou aos autos petição fl. 106/107 no qual a parte exequente pugna 

pela reconsideração da decisão de fl. 105 com a consequente intimação 

do executado para o cumprimento de sentença.

Malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte exequente, não 

vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa 

alterar a convicção anteriormente formada na decisão de fl. 105. Isso 

porque, conforme já mencionado a presente demanda trata-se de uma 

execução de título extrajudicial, sendo certo que a sentença de 

improcedência proferida nos autos de embargos à execução em apenso 

não transformou o título executivo extrajudicial executado nestes autos em 

título executivo judicial.

Dessa forma, não há que se falar em início de cumprimento de sentença 

com intimação da parte executada para efetuar o pagamento do débito nos 

termos do art. 513 do CPC.

Ainda, ressalto que caberá a parte exequente apenas promover o regular 

andamento da execução requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, como por exemplo, solicitar busca de bens passíveis de 

penhora através dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciários 

(Infojud e Renajud), penhora online por meio do Bacenjud, requerer a 

intimação da parte devedora para indicar bens, sob pena de multa ou 

inclusão do nome da parte executada junto ao Serasa, entre outras 

providências que entender devidas.

Posto isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos.

 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.: 234730 Nr: 14710-27.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MÓVEIS PALMANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 197, defiro em parte o pedido de 

retro, razão pela determino que seja expedido mandado de constatação a 

fim de obter informações acerca do contrato de aluguel dos imóveis 

discriminados às fls. 144/155, em especial o valor do aluguel, qualificação 
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do locatário e locador e prazo de locação.

Ainda, na mesma oportunidade deverá o oficial certificar se o proprietário 

da empresa executada e sua família estão ocupando parte dos imóveis.

 Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Com o aporte da 

informação, intime-se a parte exequente e após venham-me os autos 

conclusos para deliberação.

Intime-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.: 314389 Nr: 10661-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDIA COMERCIO DE COMBUSTEIS 

LTDA, CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - OAB:21585 

S/P, JACK IZUMI OKADA - OAB:90393 S/P, PRISCILA PICARELLI 

RUSSO - OAB:OAB/SP 148.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242

 Vistos.

Diante das informações prestadas pela Administradora Depositária Judicial 

nomeada nos autos (fls. 156/158), determino que seja expedido mandado 

visando à intimação da empresa executada, para no prazo de 10 (dez) 

dias, promover a entrega da documentação descrita à fl. 150, documentos 

estes necessários para o desempenho da atividade da Administradora 

Judicial, 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).

Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação, intime-se a 

Administradora Judicial para indicar nos autos quais os órgãos devem ser 

oficiados para obtenção da documentação necessária.

 Intime-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.: 12316 Nr: 382-44.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIZUO UEMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSÉ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - 

OAB:10.407/MT, IVONE CAMPOS FREIRE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 Deverás, consta dos autos que o patrono do exequente foi intimado, via 

DJE, em seis ocasiões, para que manifestasse sobre o prosseguimento do 

feito (fl. 112, 136, 138, 153, 180 e 184), porém em nenhuma dessas 

oportunidades houve a efetiva intimação pessoal do exequente, daí 

porque não é possível acolher o objeção em análise. Outrossim, em 

análise aos autos, a parte exequente à fl. 305v requereu a dilação do 

prazo para cumprimento da determinação contida na decisão 293. Assim, 

em detrimento do término do prazo solicitado determino venha à 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento útil do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. Várzea Grande-MT, 

27 de janeiro de 2020. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 403618 Nr: 13227-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON FERREIRA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FIOROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Eduardo Lima Pires de 

Miranda - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Vistos,

Compulsando os autos observo que a parte exequente pugnou pela 

desconsideração da personalidade jurídica inversa da parte executada 

(fls. 333/334).

Dessa forma, considerando que o referido pedido deverá ser formulado 

através de procedimento próprio, venha à parte autora adequar o seu 

pedido nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, salientado, ainda, 

que deverá recolher as custas relativas a distribuição do incidente, sob 

pena de cancelamento da distribuição do referido incidente (art. 1.228, § 

2º, da CNGC).

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.: 351134 Nr: 16681-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, CAROLINA 

PEREIRA TOME WICHOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 

16.691-A, THAÍS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 Vistos.

Em análise aos autos, a parte autora à fl. 347 requereu a dilação de prazo 

de 10 (dez) dias para promover o regular prosseguimento dos autos, 

porém verifico que já ocorreu o detrimento do prazo solicitado.

Dessa forma, venha o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, promover 

o andamento útil do feito, salientando que na mesma oportunidade deverá 

aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo.

Intime-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.: 5919 Nr: 80-25.1993.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3330/MT, EGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - 

OAB:17.983, ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - OAB:12937, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Izonildes Pio em 

desfavor de Wellington Pimenta, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação, conforme 

termo de acordo acostado na fls. 368/370, sendo então homologada 

respectiva transação com a consequente suspensão do feito até o 
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adimplemento integral do pacto (fl. 376).

Decorrido o prazo de suspensão a exequente informou o cumprimento do 

acordo (fl. 378).

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. 378

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.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283702 Nr: 2614-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILU AUXILIADORA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEISIANE GRAZIELE DOS SANTOS, MARCOS 

VINICIUS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCILENE DA SILVA RODRIGUES 

NEVES - OAB:23243/O, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - 

OAB:15.989/MT, VERA LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK SOARES TELES - 

OAB:AOB/MT 16.548, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:MT 7.694

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424451 Nr: 24321-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA LEITE, ESPÓLIO DE MARTINHA OLIVINA 

DOS REIS FERREIRA, MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, CLAUDIA 

REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, LISANGELA CRISTINA DOS REIS 

FERREIRA PRIOLI, MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELESTINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:MT 12.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do oficio de fls 218/219.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 560598 Nr: 20513-73.2018.811.0002

 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: JOÃO DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS PETRUCCI 

JUNIOR - OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, SANDRO NASSER SICUTO - 

OAB:5126-A/MT

 Por meio do presente ato, intimo as partes acerca da audiência designada 

para oitiva das testemunhas Valcir Jacinto e Cleinton Longo, cujo ato se 

dará no dia 09 de março de 2020, às 16h30, no Fórum da Sexta Vara da 

Comarca de Alta Floresta/MT.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003816-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1003816-57.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 4.294,74 ESPÉCIE: 

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO TERRA NOVA 

VARZEA GRANDE I Endereço: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA 

GRANDE, S/N, AVENIDA ALEIXO RAMOS DA CONCEIÇÃO, S/N, 23 DE 

SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-903 POLO PASSIVO: 

Nome: MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE Endereço: CONDOMÍNIO 

TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE, S/N, AVENIDA ALEIXO RAMOS DA 

CONCEIÇÃO, CASA 532, QD. P, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-903 FINALIDADE: Proceder com a CITAÇÃO da devedora 

MARIZETE NEVES DA CRUS SODRE, brasileira, portadora do RG nº: 

0177441 -7 SSP /MT, devidamente inscrita no CPF nº: 108 .346 .801 -49, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 

contados da expiração do prazo deste edital, que efetue o pagamento da 

dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios fixados na decisão de 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. OBSERVAÇÃO: caso a executada queira embargar 

deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, 

independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os 

embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 

CPC), VALOR ATUALIZADO DÉBITO: R$ 7.456,62 (sete mil e quatrocentos 

e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos). RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de execução proposta por CONDOMÍNIO TERRA NOVA 

VÁRZEA GRANDE I, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 

sob n°. 12.109.656/0001-26, e-mail: anabelladv@procondomino.com.br, 

situado a Estrada da Guarita, Avenida Aleixo Ramos da Conceição, s/n°, 

Bairro: Vinte e Três de Setembro, CEP: 78110-903, na Cidade de Várzea 

Grande, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo síndico 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, brasileiro, portador da carteira de identidade 

RG nº 7.012.494-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 839.891.539-00, 

residente e domiciliado na unidade 100, no mesmo endereço descrito 

anteriormente, representado pela empresa SERVIÇOS PRÓ-CONDÔMINO 

CUIABÁ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n°. 

10.916.254/0001-08, situado na Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, n° 1.756, Edifício SB Tower, salas 2502 e 2503, CEP: 

78048-340, Bairro: Alvorada, na cidade de Cuiabá, estado de Mato 

Grosso, representado por JULIANA BARRETO SOARES, portadora da 

carteira de identidade RG nº 2047660-4 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 

051.773.551-28, com endereço profissional no mesmo endereço descrito 

anteriormente em desfavor de MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE, 

brasileira, viúva, funcionária pública, portadora da carteira de identidade 

RG n° 0177441-7 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 108.346.801-49, 

residente e domiciliada no CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE 

I, CASA Nº. 532 DA QUADRA P, situado a Estrada da Guarita, Avenida 

Aleixo Ramos da Conceição, s/n°, Bairro: Vinte e Três de Setembro, CEP: 

78110- 903, na Cidade de Várzea Grande, estado de Mato Grosso, em 

que pleiteia a efetuação do pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida 

das custas processuais e honorários advocatícios fixados na decisão de 
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inicial, salientando que caso a executada queira embargar deverá fazê-lo 

no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil 

seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de 

regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). DECISÃO: 

Vistos. Considerando que a executada não foi localizada para ser citada, 

defiro o pedido de id 25497845, razão pela qual determino que a parte 

executada seja citada, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para 

que efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios fixados na decisão de inicial, 

salientando que caso a executada queira embargar deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte 

ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de 

penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, 

não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). Por oportuno, à vista 

de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 

art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode 

ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, determino que a publicação do edital de citação seja realizada 

junto ao Diário de Justiça Eletrônico e em jornal local de ampla circulação a 

ser providenciado pela parte exequente, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos acima 

assinalados sem qualquer manifestação do executado, desde já nomeio 

como Curador Especial o Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

FAUSB/Várzea Grande, que deverá ser regularmente intimado para 

patrocinar a defesa do devedor. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 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, Brandy Fujii Cavalcante, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JULIO 

ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário Aut. Art. 1205 da CNGC 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002671-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002671-92.2020.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de “ação cominatória de obrigação de fazer com pedido 

expresso de tutela antecipada de extrema urgência” proposta por José 

Benedito Ferreira em face de Central Nacional Unimed – Cooperativa 

Central, sustentando, em síntese, que é beneficiário do plano de saúde 

fornecido pela ré por meio do contrato n. 0 865 000183908400 0. Alega 

que está internado no Hospital São Mateus em Cuiabá/MT, recebendo os 

cuidados médicos e hospitalares em razão do diagnóstico de CID 10 – C71 

– Neoplasia Maligna do Encéfalo. Aduz que foi solicitada uma cirurgia 

neurológica devido a lesão expansiva parietal esquerda, extra facial com 

efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, conforme orientação 

médica, contudo, até o momento a requerida não autorizou o 

procedimento. Deste modo, requer a concessão de tutela de urgência para 

compelir a requerida a autorizar imediatamente os procedimentos 

cirúrgicos solicitados pelo médico, quais sejam: O TRATAMENTO 

NEUROCIRÚRGICO DEVIDO A LESÃO EXPANSIVA PARIETAL ESQUERDA, 

EXTRA FACIAL COM EFEITO DE MASSA/DESVIO COM ACOMETIMENTO 

MENÍNGEO, e forneça todas as condições materiais para realizar todo 

procedimento indispensável, que a parte autora necessite, sob pena de 

multa. 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 Observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida a 

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 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL - 

PRELIMINAR REJEITADA - PACIENTE COM CÂNCER - NEGATIVA DO 

EXAME PET-CT - PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS OBRIGATÓRIOS 

- RESOLUÇÃO DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - INTERPRETAÇÃO 

DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR (ART. 

47 DO CDC) - COBERTURA DEVIDA - ATO INDENIZÁVEL - VALOR 

ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. (...) Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de 

Defesa do Consumidor. (TJMT Ap 35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 05/05/2017). 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 os motivos da negativa ao 

procedimento. 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. In casu, verifico que a relevância da 

fundamentação por meio dos relatórios e guias médicas aportados aos 

autos (Id. 28511422); notadamente pela indicação clínica formulada pelo 

médico Dr. Wilson Guimarães Novais, neurocirurgião (CRM – 3743/MT), in 

verbis: PACIENTE INTERNADO NO HSM COM HISTÓRIA DE CEFALEIA DE 

CARÁTER PROGRESSIVO NOS ÚLTIMOS DIAS A CT E A RM DE CRÃNIO 

REVELARAM LESÕES EXPANSIVAS INTRACRANIANAS COM 

ACOMETIMENTO MENÍNGEO INCLUSIVE INDICAÇÃO DE TRATAMENTO 

NEUROCIRÚRGICO. Outossim, o médico Dr. Luciano Ricardo França da 

Silva, neurocirurgião (CRM – 4741/MT), ressaltou a urgência da medida, 

aduzindo que “o procedimento deve ser realizado o mais breve possível, 

devido aos riscos de déficit neurológico”, conforme id. 28511425. Não 

obstante a urgência do quadro de saúde da parte autora denota-se que a 

parte requerida limitou-se a responder à Defensoria Pública, em 

24.01.2020 que “foi solicitada dia 14.01.2020, complemento da internação 

para cirurgia registrada sob n. 81472042. Para esta solicitação a Unimed 

Cuiabá está aguardando autorização da Unimed de Origem, qual seja, 

Central Nacional Unimed” (id. 28511427). Considerando a necessidade 

patente do autor em realizar o procedimento cirúrgico, não pode a 

requerida demorar mais de 10 (dez) dias para dar uma resposta, esta que 

sequer se sabe se será positiva. A esse propósito, o colaciono os 

seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. 

CARÊNCIA E DEMORA NA ANÁLISE PARA AUTORIZAR PROCEDIMENTO 

MÉDICO. RECUSA DE TRATAMENTO. URGÊNCIA. 1. 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. 2. O 

período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde e a 

desídia em autorizar o procedimento médico não prevalecem diante de 
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situações de emergência ou urgência. (TJGO – AI 

0064249-19.2018.8.09.0000 – 6ª Câmara Cível, Relator Norival Santomé, 

DJe 17/11/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE 

URGÊNCIA - CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS 

NECESSÁRIOS - REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. -A 

concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à 

comprovação da probabilidade do direito reclamado, bem como do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo 

artigo 300, do CPC/15. - Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a 

decisão que determinou à operadora de plano de saúde a cobertura 

integral de todo o procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica 

e troca da valva aórtica e stent. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.123562-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 

17/12/2019). A par do exposto, diante da urgência apontada, tenho como 

indevida a demora de resposta para liberação dos procedimentos, bem 

como a eventual negativa de cobertura dos procedimentos solicitados pela 

parte autora, considerando que incumbe ao médico que lhe assiste 

prescrever os procedimentos que melhor se afigurem ao seu tratamento, 

bem como o material necessário para sua realização, devendo ser 

reconhecida a preponderância do Código de Defesa do Consumidor sobre 

eventual cláusula contratual restritiva, enquadrada como abusiva. Por 

esse viés, o ato da requerida de não ter autorizado até o presente 

momento, todos os procedimentos requisitados para tratamento da autora, 

em princípio se mostra abusivo, desarrazoado e até mesmo atentatório ao 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que é o princípio matriz do 

Sistema Constitucional Brasileiro. Ressalte-se, ademais, que em se 

tratando de direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a presteza da 

resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, portanto, a 

delongas de ordem burocrática. Nestas condições, presentes os 

requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é 

medida que se impõe. Posto isso, defiro a tutela de urgência pretendida e 

determino que a requerida autorize a realização do tratamento 

neurocirúrgico devido a lesão expansiva parietal esquerda, extra facial 

com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, conforme 

requerimento formulado pelo médico que acompanha o autor”, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), limitada à 20 dias-multa, que fixo com fulcro no artigo 537, do 

Código de Processo Civil. No impulso, em que pese a ausência de 

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 30/03/2020, 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. 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 pelo oficial de justiça plantonista, em razão 

da urgência da medida, servindo a presente decisão como mandado. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0002983-90.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 0002983-90.2019.8.11.0044. Vistos. 

Trata-se de ação civil pública - para cumprimento de obrigação de fazer 

c/c pedido de tutela de urgência proposta por Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em favor de Caio Matoso Sil em face de Estado de Mato 

Grosso e Município de Paranatinga. A demanda é de competência da 1ª 

Vara Especializada de Fazenda Pública, desta comarca, competente para 

processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, conforme disposto 

no art. 1° da portaria n. 31/2019-CM, TJMT. Assim, vislumbro a 

necessidade de encaminhamento dos autos à referida Vara Especializada. 

Posto isso, declino de minha competência para processar e julgar a 

presente e determino a imediata distribuição dos autos à 1ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública, desta Comarca, considerando a 

urgência da medida, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004103-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORENNA MAYRA CORREA NUNES 02459070179 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (REU)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004103-20.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LORENNA MAYRA CORREA NUNES 02459070179 REU: SENDAS 

DISTRIBUIDORA S/A, FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA Vistos, Cuida-se de 

embargos de declaração proposto por Frigorifico Nutribrás Ltda. (id. 

25428972) alegando, em síntese, que há contradição na decisão de id. 

25000750, na medida em que não requereu a realização de perícia no 

produto, objeto do litígio, mas apenas a autora/embargada, a qual sim deve 

arcar sozinha com o pagamento dos honorários periciais. 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 a perícia designada nos autos foi requerida por ambas as 

partes (ids. 16874073 e 16847324), o que atrai a aplicação do art. 95 do 

CPC, in verbis: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente 

técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que 

houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de 

ofício ou requerida por ambas as partes. Embora a perícia recaia sobre 

objetos diversos (produto adulterado e processo de fabricação), o seu 

objetivo é único: constatar a existência ou não de vício no produto. 

Justamente por isso que ambas as partes possuem o dever de arcar com 

o pagamento dos honorários periciais. Dessa forma, constou na decisão 

objurgada que como a perícia também atenderá os interesses da empresa 

embargante, que inclusive postulou expressamente pela produção da 

prova, não haveria motivos para alteração do despacho saneador quanto 

ao rateio do encargo financeiro da perícia entre as partes. Posto isso, em 

meu entender, na decisão objurgada, não há omissão, obscuridade ou 
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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. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003674-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - 014.391.791-90 (PROCURADOR)

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PELEGRINI BARBOSA OAB - SP199877 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003674-19.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JAKELINE GOMES DIAS BENEVIDES PROCURADOR: MAURO ROSALINO 

BREDA REU: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA 

GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos, Cuida-se 

de embargos de declaração propostos por Orleans Empreendimentos 

Ltda. e Cipasa Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (id. 

25466469) alegando, em síntese, que houve omissão na sentença 

prolatada nos autos, na medida em que atribuiu a embargante a culpa pelo 

inadimplemento contratual ante o atraso das obras, deixando, contudo de 

pronunciar acerca da inadimplência da embargada, a qual deixou de 

efetuar o pagamento das parcelas contratuais em 15.04.2017, ou seja, 

muito antes da propositura da presente ação. 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 sentença que possa configurar 

omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo porque a pretensão da 

embargante visa rediscutir os fundamentos que levaram a procedência 

dos pedidos iniciais por meio da exposição de nova matéria (inadimplência 

da embargada) que não foi suscitada oportunamente em contestação. 

Vê-se, assim, que a matéria tratada pela parte embargante não é própria 

de embargos de declaração, pois visa reexaminar a causa por meio de 

recurso que não possui esta finalidade, de forma que, caso se posicione 

contrário ao provimento jurisdicional, deverá buscar a sua modificação por 

recurso próprio. A esse propósito, veja o seguinte julgado do egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado: “Inexistindo as alegadas omissão e 

contradição no acórdão, nega-se provimento aos embargos de declaração 

oferecidos sob esta argumentação, mormente se, ancorado a este 

fundamento, há nítido pedido de modificação do julgamento, com a 

concessão de excepcional efeito infringente. Os embargos de declaração 

não se prestam ao simples reexame da causa.”[1] Sobre mais, “devem ser 

julgados improcedentes os embargos declaratórios interpostos com a 

intenção de rediscutir a matéria devidamente julgada, quando o julgador 

proferiu sua decisão com base nos fundamentos relevantes à formação 

do seu convencimento, restando desnecessário o esgotamento de todas 

as teses levantadas pelas partes[2]”. Isto posto, em meu entender, na 

sentença 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 

sentença atacada tal como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Recurso de Embargos de Declaração n. 

56093/2004 - CLASSE II – 17, oposto nos autos do Recurso de Apelação 

Cível n. 34499/2004 – CLASSE II-20) - Comarca Capital, Protocolo n. 

56093/2004, Data de Julgamento: 14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR 

FEGURI. [2] Número: 6972, Ano: 2008, Magistrado: DR. JOSÉ MAURO 

BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004336-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

JESSE LEONIDAS DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PELEGRINI BARBOSA OAB - SP199877 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004336-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

KARENE REGINA DA SILVA, JESSE LEONIDAS DE OLIVEIRA ARAUJO 

REQUERIDO: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos, Cuida-se 

de embargos de declaração propostos por Cipasa Várzea Grande Var1 

Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda. (id. 

25468381) alegando, em síntese, que houve omissão na sentença 

pro la tada nos autos quanto à  responsabi l ização do 

adquirente/embargados em relação ao pagamento dos valores relativos à 

IPTU, condomínio ou taxas associativas, e taxas de consumo. A parte 

autora/embargada apresentou contrarrazões no id. 25505547. Pois bem, 

conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para 

a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022) e, desde já, verifico 

que, de fato, não houve manifestação expressa quanto à matéria acima 

descrita. Desta forma, acolho os embargos de declaração opostos pela 

parte embargante para acrescer o seguinte na sentença: “No tocante ao 

pedido de obrigar a parte autora a arcar com o pagamento dos valores 

relativos à IPTU e taxas condominiais, associativas e de consumo, é certo 

que tal responsabilidade só é transferida ao adquirente quando o imóvel 

lhe é entregue. Assim, considerando que não houve a entrega da unidade 

residencial, concluiu-se que a parte autora não está obrigada a arcar com 

esses encargos incidentes sobre o imóvel (IPTU e taxas). A esse respeito 

trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. (...) 4. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM COTAS CONDOMINIAIS E 

IMPOSTOS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. Segundo a jurisprudência do STJ, as 

despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora 

até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de o IPTU ter 

como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, 

art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do 

imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem 

o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na 

posse. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 

1697414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017) Assim, os pedidos em questão 

não merecem respaldo.” No mais, permanecem os demais termos da 

sentença prolatada nos autos inalterados. Por fim, quanto ao pedido de 

aplicação de multa por entender a parte autora se tratar de embargos 

protelatórios, vejo não ser o caso, pois os embargos de declaração foram 

acolhidos, razão pela qual a medida utilizada pela parte requerida se fazia 

necessária. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009027-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODLEI PRIETO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELIZANGELA INACIA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009027-74.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ODLEI PRIETO DE OLIVEIRA, ELIZANGELA INACIA DA COSTA REU: ALTOS 

DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE), GOLDEM 

GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, Cuida-se de 

embargos de declaração propostos por Odlei Prieto de Oliveira e 

Elizangela Inácia da Costa (id. 24375312) alegando, em síntese, que a 

sentença prolatada nos autos contém omissão quanto ao pedido de 

condenação da parte requerida/embargada a restituir as parcelas 

contratuais que foram pagas no curso da demanda. Pois bem, conheço 

dos embargos em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua 

admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022), e verifico, desde já, a 

omissão apontada, pois, de fato, não houve pronunciamento acerca do 

pedido de restituição das parcelas pagas no curso da demanda, muito 

embora tenha havido pedido expresso nesse sentido na petição inicial. 

Sendo assim, e por estarem presentes os pressupostos processuais 

exigidos na lei de regência quanto à omissão acima apontado, acolho os 

embargos de declaração opostos para acrescer o seguinte na sentença: 

Onde se lê: b) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 

6.242,05 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), a 

título de devolução das quantias pagas, cujo valor deverá corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação; Passa a constar: b) condenar a 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.242,05 (seis mil duzentos e 

quarenta e dois reais e cinco centavos), a título de devolução das 

quantias pagas até a propositura da presente ação, bem como condeno a 

requerida a restituir as parcelas contratuais que foram pagas no curso da 

demanda, a ser devidamente comprovado em liquidação de sentença, cujo 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação; No mais, mantenho integralmente os demais termos da sentença 

prolatada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004633-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004633-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

BENEDITO LINO DE CAMPOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos, Cuida-se de embargos de declaração propostos por Telefônica 

Brasil S/A (id. 25492587) alegando, em síntese, que há contradição na 

sentença prolatada nos autos, na medida em que deixou de considerar as 

telas de sistemas juntada na contestação, as quais têm legitimidade e 

veracidade, até prova robusta em contrário, para comprovar a plena 

utilização dos serviços prestados pela embargante nos meses de 

inadimplência. Aduz também que a sentença é omissa quanto ao dano 

realmente sofrido pela parte embargada, pois deixou de considerar as 

provas sistêmicas e as faturas fornecidas pela embargante, cujos 

documentos demonstram a relação jurídica entre as partes e a 

inadimplência da embargada/autora, bem como a legalidade da 

negativação. Assim, requereu o acolhimento dos embargos “a fim de ser 

comprovada a relação jurídica entre as partes e declarada à existência do 

débito apontado, e rechaçada a condenação por danos morais e sanadas 

as omissões encontradas” (sic). Pois bem, conheço dos embargos 

interpostos pela parte acima nominada 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 sentença 

objurgada que possa configurar omissão, obscuridade e contradição. Isso 

porque, restou devidamente pontuado que a embargante não fez prova da 

existência da relação jurídica havida entre as partes e que as telas 

sistêmicas e as faturas, por si só, não eram suficientes para comprovar o 

alegado liame jurídico que justificasse a negativa do nome da parte 

embargada. Ademais, foi devidamente analisada e acolhida a pretensão 

indenizatória, notadamente à vista da prova de inclusão indevida do nome 

da parte embargada nós órgãos de proteção ao crédito. De mais a mais, 

tenho que a matéria tratada pela embargante não é própria de embargos 

de declaração, pois visa reexaminar a causa por meio de recurso que não 

possui esta finalidade, de forma que, caso se posicione contrário ao 

provimento jurisdicional, deverá buscar a sua modificação por recurso 

próprio. A esse propósito, veja o seguinte julgado do egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “Inexistindo as alegadas omissão e contradição no 

acórdão, nega-se provimento aos embargos de declaração oferecidos 

sob esta argumentação, mormente se, ancorado a este fundamento, há 

nítido pedido de modificação do julgamento, com a concessão de 

excepcional efeito infringente. Os embargos de declaração não se 

prestam ao simples reexame da causa.” Sobre mais, “devem ser julgados 

improcedentes os embargos declaratórios interpostos com a intenção de 

rediscutir a matéria devidamente julgada, quando o julgador proferiu sua 

decisão com base nos fundamentos relevantes à formação do seu 

convencimento, restando desnecessário o esgotamento de todas as teses 

levantadas pelas partes[1]”. Posto isso, em meu entender, na sentença 

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 

sentença atacada tal como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Número: 6972, Ano: 2008, Magistrado: DR. JOSÉ MAURO 

BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002313-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE ROSA DE ALMEIDA FRANCA (AUTOR(A))

BENEDITO MARINO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO 

GROSSO URR/MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002313-98.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

BENEDITO MARINO DE FRANCA, CILENE ROSA DE ALMEIDA FRANCA 

REU: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS 

EMPREGADOS DOS CORREIOS, POSTAL SAÚDE - UNIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT Vistos, No id. 

22280983 a requerida propôs embargos de declaração, alegando, em 

síntese, que a sentença prolatada é “contraditório ao aplicar a legislação 

consumerista, destoando do entendimento firmado pelo Superior Tribunal 

de Justiça, consubstanciado no enunciado da Súmula n. 608-STJ, e 

igualmente, fora omisso e contraditório ao deixar de analisar a 

documentação acostada nos autos referente à natureza jurídica da 

embargante no que tange ao caráter de operadora de plano de saúde na 

modalidade de autogestão”. Assim, requer o acolhimento dos embargos 

para que seja reconhecida a natureza jurídica de autogestão da 

embargante e para que seja afastada a aplicabilidade do CDC, ante a 

previsão sumular. No id. 22361425 a parte autora apresentou embargos 

de declaração aduzindo que há contradição na sentença, na medida em 

que consta a seguinte assertiva: “confirmo a liminar deferida nos autos”, 

porém a liminar não foi concedida. À vista disso, requer seja sanada a 

contradição e, por conseguinte, que seja modificada a sentença para 

constar “o cumprimento da obrigação de fazer em sede de tutela 

antecipada”. As partes apresentaram contrarrazões nos ids. 24164219 

(requerida) e 24238354 (autor). Pois bem, conheço dos embargos 

interpostos pelas partes tendo em vista da pertinência dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022) e, 
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desde já, vejo a contradição na sentença no tocante à aplicação do CDC e 

a ausência de reconhecimento da natureza jurídica da 

embargante/requerida de operadora de plano de saúde na modalidade de 

autogestão. Com efeito, da análise dos documentos que instruem a 

contestação, em especial o Estatuto Social da requerida Postal Saúde, 

observa-se que ela se trata de operadora de plano privados de 

assistência à saúde aos empregados ativos, aposentados e anistiados da 

ECT, bem como aos seus dependentes, sendo mantida pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos (id. 13753429). Dessa estrutura 

extrai-se a modal idade de autogestão susci tada pela 

requerida/embargante, o que atrai, por via oblíqua, a aplicação da Súmula 

608 do STJ, segundo a qual: “Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por 

entidades de autogestão”. Assim, embora a sentença tenha justificado a 

aplicação do CDC no presente caso tendo por fundamento o disposto no § 

2º, do art. 1º, da Lei n. 9.956/98, é certo, contudo, que a matéria já foi 

sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual passou a entender 

ser inaplicável o CDC no presente caso, sumulando a matéria. Deste modo, 

tendo a requerida/embargante invocado verbete sumular do STJ em sua 

contestação, o qual se amolda perfeitamente ao presente caso, não há 

outro caminho senão reconhecer a inaplicabilidade do CDC ao caso 

concreto. Agir de forma diversa seria afrontar o disposto no inciso VI, § 

1º, do art. 489, do CPC. Posto isso, e estando presentes os requisitos 

exigidos em lei, acolho os embargos de declaração opostos pela requerida 

para o fim de reconhecer que a requerida é operadora de plano de saúde 

na modalidade de autogestão e, por conseguinte, afastar a aplicação do 

CDC no presente caso, à vista do teor contido na Súmula 608 do STJ. Já 

no tocante aos embargos da parte autora, verifico que realmente constou 

de forma equivocada o seguinte trecho na sentença: “razão pela qual 

confirmo a liminar deferida nos autos”. Isso porque, o pedido liminar foi 

indeferido no liminar do processo. No entanto, não há como acrescer na 

sentença a concessão da liminar por meio dos presentes embargos de 

declaração. A uma, porque não houve provocação prévia para que 

houvesse nova manifestação em sentença sobre o pedido liminar. A dois, 

tendo sido o indeferimento da liminar confirmado pela instância superior 

(Id. 18020692), em especial, pela ausência de urgência da medida, a só 

prolação da sentença não conduz a adoção de entendimento diverso. 

Sendo assim, acolho em parte os embargos da parte autora para excluir o 

seguinte trecho da sentença: Onde se lê: Em consequência, resolvo o 

mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil, 

razão pela qual confirmo a liminar deferida nos autos. Passa a constar 

apenas: Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 

487, do Código de Processo Civil. No mais, mantenho os demais termos da 

sentença tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004988-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RANTER SIMOES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DABERSON MACHADO BATISTA OAB - MT7495/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004988-34.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

RANTER SIMOES DE SOUZA REU: DABERSON MACHADO BATISTA 

Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração propostos por Ranter 

Simões de Souza (id. 25341609) alegando, em síntese, que há contradição 

e omissão na sentença prolatada nos autos, na medida em que consignou 

não haver provas nos autos acerca da desídia do embargado, advogado, 

no patrocínio em juízo dos interesses do embargante, quando a prova 

acostada nos autos demonstra que o embargado foi negligente ao prestar 

seus serviços jurídicos ao embargante. Assim, requer que sejam 

acolhidos os presentes embargos a fim de sanar a omissão e contradição 

apontada e, por conseguinte, reformar a decisão objurgada. 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 sentença que possa configurar 

omissão, obscuridade ou contradição, sobretudo porque a pretensão do 

embargante visa rediscutir os fundamentos que levaram a improcedência 

do pedido inicial mediante nova avaliação dos fatos descritos na inicial e 

das provas colacionados nos autos, com o fim promover a integral 

alteração da sentença, o que vedado por meio de embargos de 

declaração. Nesse sentido pondera Egas Dirceu Monis de Aragão que 

“ninguém contesta que os embargos de declaração não visam a modificar 

o julgamento; não é possível que, por seu intermédio, a proposição ‘a’, por 

estar errada ou ser injusta, venha a ser substituída pela proposição ‘b’, 

tida como certa ou justa – isso seria objeto de julgamento em grau de 

recurso.”[1]. Com efeito, tenho que a matéria tratada pela parte 

embargante não é própria de embargos de declaração, pois, como dito, 

visa reexaminar a causa por meio de recurso que não possui esta 

finalidade, de forma que, caso se posicione contrário ao provimento 

jurisdicional, deverá buscar a sua modificação por recurso próprio. A 

esse propósito, veja o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: “Inexistindo as alegadas omissão e contradição no acórdão, 

nega-se provimento aos embargos de declaração oferecidos sob esta 

argumentação, mormente se, ancorado a este fundamento, há nítido 

pedido de modificação do julgamento, com a concessão de excepcional 

efeito infringente. Os embargos de declaração não se prestam ao simples 

reexame da causa.”[2] Sobre mais, “devem ser julgados improcedentes os 

embargos declaratórios interpostos com a intenção de rediscutir a matéria 

devidamente julgada, quando o julgador proferiu sua decisão com base 

nos fundamentos relevantes à formação do seu convencimento, restando 

desnecessário o esgotamento de todas as teses levantadas pelas 

partes[3]”. Isto posto, em meu entender, na sentença 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 sentença atacada tal 

como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Embargos de 

declaração, RT 633/19. [2] TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Recurso de Embargos 

de Declaração n. 56093/2004 - CLASSE II – 17, oposto nos autos do 

Recurso de Apelação Cível n. 34499/2004 – CLASSE II-20) - Comarca 

Capital, Protocolo n. 56093/2004, Data de Julgamento: 14-02-2005, Exmo. 

Des. Rel. MUNIR FEGURI. [3] Número: 6972, Ano: 2008, Magistrado: DR. 

JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002798-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002798-64.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

CELESTE APARECIDA DA SILVA REU: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO 

LTDA - ME Vistos, Cuida-se de embargos de declaração propostos por 

Celeste Aparecida da Silva (id. 26303094) alegando, em síntese, que há 

obscuridade na sentença prolatada nos autos, na medida em que 

condenou a embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais e 

as despesas processuais, contudo a embargante obteve êxito na 

demanda, pois a maioria de seus pedidos foram acolhidos. Assim, requer 

seja acolhido os embargos para excluir a sua condenação ao pagamento 

dos encargos sucumbenciais ou que seja reduzido tal encargo. Pois bem, 

conheço dos embargos interpostos pela parte acima nominada 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 sentença objurgada que possa configurar omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material. Isso porque, a embargante não 

teve acolhido boa parte dos seus pedidos. Dos quatros formulados, um foi 

acolhido integralmente, outro foi acolhido parcialmente e os outros dois 

indeferidos, do que resultou que a embargante decaiu da maioria dos seus 

pedidos e, por conseguinte, foi lhe imputado o ônus de efetuar o 
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pagamento do encargo sucumbencial, o qual, contudo, foi suspenso em 

virtude da sua hipossuficiência. De todo modo, tenho que a matéria a 

modificação do encargo sucumbencial em casos tais não é própria de 

embargos de declaração, pois visa reexaminar a causa por meio de 

recurso que não possui esta finalidade, de forma que, caso se posicione 

contrário ao provimento jurisdicional, deverá buscar a sua modificação por 

recurso próprio. A esse propósito, veja o seguinte julgado do egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado: “Inexistindo as alegadas omissão e 

contradição no acórdão, nega-se provimento aos embargos de declaração 

oferecidos sob esta argumentação, mormente se, ancorado a este 

fundamento, há nítido pedido de modificação do julgamento, com a 

concessão de excepcional efeito infringente. Os embargos de declaração 

não se prestam ao simples reexame da causa.”[1] Sobre mais, “devem ser 

julgados improcedentes os embargos declaratórios interpostos com a 

intenção de rediscutir a matéria devidamente julgada, quando o julgador 

proferiu sua decisão com base nos fundamentos relevantes à formação 

do seu convencimento, restando desnecessário o esgotamento de todas 

as teses levantadas pelas partes[2]”. Posto isso, em meu entender, na 

sentença 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 

sentença atacada tal como está lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Recurso de Embargos de Declaração n. 

56093/2004 - CLASSE II – 17, oposto nos autos do Recurso de Apelação 

Cível n. 34499/2004 – CLASSE II-20) - Comarca Capital, Protocolo n. 

56093/2004, Data de Julgamento: 14-02-2005, Exmo. Des. Rel. MUNIR 

FEGURI. [2] Número: 6972, Ano: 2008, Magistrado: DR. JOSÉ MAURO 

BIANCHINI FERNANDES.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014368-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARCELO BIAZI (REQUERENTE)

MIRIA BORTOLINI BIAZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LAZARIN DA SILVA OAB - MT23779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014368-47.2019.8.11.0002. Vistos. Fabio 

Marcelo Biazi e Miriã Bortolini Biazi ajuizaram a presente “ação de rescisão 

contratual com devolução de quantias pagas c/c pedido de tutela 

provisória de urgência” em desfavor de Orleans Empreendimentos Ltda. e 

Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário, aduzindo, em 

síntese, que em 29/11/2017 foi entabulado entre as partes instrumentos 

particulares de promessa de compra e venda de bem imóvel, por meio do 

qual as requeridas se comprometeram a vender a futura unidade 

autônoma n. 10, quadra 12 do Condomínio Urbanístico Verana Várzea 

Grande I, pelo valor total de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). 

Afirmam ter efetuado o pagamento de cerca de R$ 46.180,19 (quarenta e 

seis mil, cento e oitenta reais e dezenove centavos), não tendo mais 

interesse de manterem-se contratados em razão do atraso na entrega do 

imóvel, contudo, alegam que as requeridas, em proposta de distrato, 

ofereceram devolver apenas o valor de R$ 31.497,83 (trinta e um mil, 

quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos). Assim 

requerem a concessão de tutela de urgência para que as requeridas 

restituam o valor incontroverso de R$ 31.497,83, bem como se abstenham 

de proceder com a inclusão do nome dos autores nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito. Juntaram documentos (ids. 24740879 a 

24748754). Determinada a emenda da inicial nos ids. 24792799 e 

27591143, manifestaram-se nos ids. 26291982, 27662509 e 28530919. 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. 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. De entrada, vislumbro que a 

antecipação dos efeitos da tutela, na presente hipótese, corresponde ao 

próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido 

processo legal, na medida em que o pedido de restituição dos valores 

pagos, refere-se à pretensão final da demanda, 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 das requeridas 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. De 

outro lado, certo que a rescisão de contrato é afeta à própria matéria de 

fundo da ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório 

e devida dilação probatória, mormente quando tem por fundamento 

suposto inadimplemento contratual da parte requerida. Entretanto, não vejo 

óbice à concessão da medida antecipatória que, nada mais, objetiva que 

as requeridas não procedam com a inclusão do nome dos autores nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito que 

entendem como indevido. 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. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa 

agravar o estado das rés, 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. Posto isso, defiro parcialmente 

o pedido de tutela de urgência, devendo a parte requerida ser intimada 

para que se abstenha de encaminhar o nome dos autores ao cadastro dos 

órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato ora questionado, 

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 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 30/03/2020, 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 
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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: 1017619-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KRIZIA KAROLINE SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-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

 

339 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1017619-73.2019.8.11.0002. Vistos. Krizia 

Karoline Silva Arruda ajuizou a presente “ação de rescisão contratual c/c 

restituição de quantias pagas e indenização por danos morais” em 

desfavor de Orleans Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande 

Var1 Desenvolvimento Imobiliário, aduzindo, em síntese, que em 

março/2017 foi entabulado entre as partes instrumentos particulares de 

promessa de compra e venda de bem imóvel, por meio do qual as 

requeridas se comprometeram a vender a futura unidade autônoma n. 27, 

quadra 20 do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, pelo valor 

total de R$ 105.304,27 (cento e cinco mil, trezentos e quatro reais e vinte e 

sete centavos). Afirma ter efetuado o pagamento do valor de R$ 

37.946,63 (trinta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta 

e três centavos), não tendo mais interesse de manter-se contratada em 

razão do atraso na entrega do imóvel. Assim requer a concessão de tutela 

de urgência para suspensão do pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas, bem como que seu nome seja não seja incluído nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito. Determinada a emenda da inicial no id. 

26562993, manifestou-se no id. 28172797. 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. 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 da 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. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência, devendo a parte 

requerida ser intimada para que suspenda provisoriamente as cobranças 

relativas ao contrato de promessa de compra e venda objeto da presente 

demanda, bem como se abstenha de encaminhar o nome da autora ao 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em relação aos contratos ora 

questionados, 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 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 

30/03/2020, 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. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1005139-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA 

(EMBARGANTE)

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (EMBARGANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EMBARGADO)

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005139-63.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: 

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA, ANNA CAROLINA APARECIDA 

COELHO JORGE DA CUNHA EMBARGADO: OSNY KLEBER ROCHA 

AURESCO, ALEX ROSA JORGE DA CUNHA Vistos, MARCUS ROSA 

JORGE DA CUNHA E ANNA CAROLINA COELHO JORGE DA CUNHA 

opuseram os presentes “embargos de terceiro” em desfavor de OSNY 

KLEBER ROCHA AURESCO E ALEX ROSA JORGE DA CUNHA, aduzindo, 

em síntese, que são legítimos proprietários de 50% da área dos imóveis 

rurais matriculados sob o n. 29.847, 23.004 e 28.520, tendo adquirido, em 

20.06.2017, os outros 50% da área, conjuntamente com mais dois bens, 

do executado/embargado Alex Rosa, pelo valor de R$ 900.000,00. Narram 

que em janeiro/2018 iniciaram o pagamento do valor avençado, mas que 

ainda resta um saldo de R$ 120.000,00 a ser quitado em abril/2020, bem 

como aduz que a transferência da titularidade dos imóveis não foi possível 

em virtude da morosidade da conclusão do processo de 

georreferenciamento das matrículas, que se iniciou em 19.03.2018, ou 

seja, 09 meses após a compra do imóvel e 02 antes da propositura da 

ação de execução movida pelo embargado Onsy, sendo que somente em 

21.12.2018 foi possível lavrar a escritura pública de compra e venda de 

imóvel rural. Atestam a validade do negócio jurídico firmado com o 

executado, uma vez que celebrado em data anterior a ação de execução 

(junho/2017), com apresentação da documentação necessária para 

promover a transferência apresentada em março/2018 e, por fim, com a 

lavratura da escritura pública de compra e venda (dez/2018), além dos 

pagamentos que foram realizados. Entendem que não podem ser 

prejudicados por dívidas de terceiros, pois desde junho/2017 são os 

únicos proprietários e possuidores dos imóveis, razão pela qual pugnaram 

liminarmente pela suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis 

rurais de matrículas 29.847, 23.004 e 28.520, localizados na cidade de 

Cáceres/MT e, no mérito, que seja declarada insubsistente a penhora 

sobre o imóvel rural de matrículas 29.847, 23.004 e 28.520, junto ao 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, com o respectivo 

cancelamento da penhora e reconhecimento do domínio e direito dos 

Embargantes. Juntaram documentos nos Ids. 20675950 a 20676396. 

Designada audiência de justificação prévia no Id. 20938507, os 

embargantes apresentaram rol de testemunhas no Id. 21346336. O ato foi 

redesignado no Id. 21482785, tendo a audiência sido realizada conforme 

termo de Id. 22030345, oportunidade em que foram ouvidas duas 

testemunhas. Na decisão de id. 22035224 a liminar foi deferida. O 

embargado Alex apresentou contestação no id. 22526678, aduzindo que 

houve, de fato, a venda dos imóveis penhorados aos embargantes 

mediante contrato de compra e venda que foi levado a registro mediante 

escritura pública. Destaca que ainda resta um saldo remanescente para 

quitação da avença no importe de R$ 120.000,00, que pode ser utilizado 

pelo credor/embargado Osny para amortização da dívida executada. 

Afirma que o imóvel foi adquirido há bastante tempo pelos embargantes 

não havendo motivo para que a pretensão inicial não seja acolhida. O 

embargado Osny apresentou contestação no id. 22530094, pugnando 

inicialmente pela concessão da justiça gratuita e pela fixação dos 

honorários advocatícios de acordo com o art. 85, § 8º c/c o art. 87, ambos 

do CPC. Afirma que a venda promovida pelo executado aos embargantes 

se trata de fraude à execução. Para tanto, sustenta que quando da 

lavratura da escritura pública de compra e venda dos imóveis penhorados 

(21.12.2018), o executado já havia sido citado na ação de execução 

(22.08.2018); que os embargantes/promitentes compradores dos imóveis 

possuem grau de parentesco próximo do executado, pois se tratam de 

irmão e cunhada do executado, do que decorre a presunção de má-fé dos 

adquirentes; que o valor da aquisição dos imóveis (R$ 461.142,25) é 

discrepante com o real valor venal da área avaliada pelo Oficial de Justiça 

em R$ 2.566.000,04; que o executado encontra-se insolvente, pois há 

tempos não quita suas obrigações para com seus credores como é do 

conhecimento do embargante, além de possuir várias ações executivas 

instauradas em seu desfavor, com citação pretérita a ocorrida na ação de 

execução e a assinatura do contrato de compra e venda objeto do litígio, o 

que demonstra a evidente tentativa do executado de dilapidação do seu 

patrimônio com o fim de prejudicar seus credores no recebimento dos 

valores devidos. Afora a fraude à execução, discorre o embargado 

acerca de vícios no contrato de compra e venda celebrado entre o 

executado e os embargantes e do exercício da posse. Primeiro, aduz que 

a posse dos embargantes é precária, pois os imóveis não foram 

entreguem livre de ônus, conforme disposição contratual, na medida em 

que consta na matriculas deles registro de Cédula Rural Hipotecária desde 

o ano de 2011, além de os credores hipotecários não terem sido 

cientificado ou manifestado anuência desta transmissão de titularidade 

dos imóveis. Segundo, afirma que há previsão contratual no sentido de 

que a posse somente seria transferida quando da assinatura do 

instrumento de promessa de compra e venda e do adimplemento total do 

contrato, o que ainda não ocorreu, pois o contrato ainda não foi totalmente 

pago. Terceiro, sustenta que o contrato de compra e venda só produz 

efeitos depois de registrado no registro público, o que somente ocorreu 

após a citação do executado. Pontua, ainda, que a escritura pública não 

possui validade em virtude da ausência de anuência do credor hipotecário 

Aroldo Gonçalo de Arruda. Destaca também que o veículo dado em 

pagamento pela aquisição dos imóveis penhorados foi adquirido pelos 

embargantes em data posterior (18.01.2018) ao da negociação de compra 

e venda (20.06.2017), colocando em dúvida a transação noticiada, bem 

como que inexiste prova material acerca do pagamento avençado na 

compra e venda, pois os documentos juntados na exordial foram 

produzidos unilateralmente, muito embora fosse possível comprovar a 

quitação por meio de transferências bancárias e compensação dos 

cheques. Ao final, pugnaram pelo reconhecimento de fraude à execução 

e, por conseguinte, pela rejeição dos presentes embargos de terceiro. 

Juntou os documentos constantes nos ids. 22530100 a 22531647. Na 

petição de id. 22543865 o embargado Osny requereu a retificação de 

seus pedidos finais. No id. 23584914 os embargantes apresentaram 

impugnação à contestação do embargado Osny. Na oportunidade 

pugnaram pela concessão de tutela de evidência. Os autos vieram 

conclusos. É o necessário. Decido. O deslinde da controvérsia não carece 

de dilação probatória além das provas carreadas aos autos, em especial, 

verifico que as questões fáticas que interessam à lide já estão 

materializadas nos autos. Sendo assim, face aos princípios da celeridade 

e economia processual, com suporte do art. 355, I do CPC, julgo 

diretamente o presente feito no estado em que se encontra. Da justiça 

gratuita Requer o embargado Osny a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que em virtude do prejuízo sofrido com a 

descapitalização de R$ 254.000,00 em favor do executado vem sofrendo 

diversos problemas com gastos não aguardados. Pois bem. A questão, 

contudo, já foi dirimida na ação de execução associada, inclusive foi 

referendado pelo Egrégio Tribunal de Justiça que o embargado possui 

capacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais. 

Além disso, os empréstimos bancários encartados na contestação, dois 

deles firmados bem antes da emissão da nota promissória, evidenciam que 

o embargado, ao contrário do que alegada, possui renda suficiente para 

obtenção de empréstimos de valores consideráveis, o que sabidamente 

não coaduna com a hipossuficiência prevista em lei. Assim, e por não 

vislumbrar alteração fática considerável que justifique a modificação do 

entendimento já esposado na ação de execução associada, que foi 

confirmado pela instância superior, indefiro o pedido de justiça gratuita 

formulado pelo embargado Osny, ficando consignado que o pedido 

alternativo de condenação solidária e parcelamento das custas será 

objeto de análise em momento apropriado. No tocante a pretensão para 

que os honorários sucumbenciais sejam fixados de acordo com o art. 85, 

§ 8º c/c o art. 87, ambos do CPC, por não se tratar de matéria prévia ou 

prejudicial ao mérito, a pretensão será deliberada em momento oportuno. 

Do mérito O ponto nodal da presente questão jurídica está em saber se os 

embargantes realmente fazem jus a manutenção da posse de 50% da 
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área dos imóveis rurais matriculados sob o n. 29.847, 23.004 e 28.520, os 

quais foram adquiridos do executado/embargado Alex Rosa, notadamente 

porque recai sobre tais imóveis constrição judicial com a finalidade de 

garantir a satisfação do crédito executado na ação de execução 

associada n. 1003919-64.2018.811.0002. No objetivo de desconstituir a 

pretensão inicial, o embargado Osny alegou fraude à execução. Pois bem. 

A fraude à execução consiste em uma manobra do executado que visa 

subtrair à execução bem de seu patrimônio. Se reconhecida, a alienação 

ou oneração realizada em fraude à execução considera-se ineficaz com 

relação ao exequente[1]. Encontra amparo no art. 792, in verbis: Art. 792. 

A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - 

quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com 

pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido 

averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido 

averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na 

forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, 

hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do 

processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação 

ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à 

insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Ainda, sobre o tema 

o Superior Tribunal de Justiça também esclareceu por meio da Súmula 375 

que “o reconhecimento da fraude à execução depende de registro da 

penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Da 

conjunção do art. 792, caput e inciso IV, do CPC com a Súmula 375 do 

STJ, obtêm-se os requisitos concomitantes ao reconhecimento da fraude à 

execução, quais sejam: I – a alienação do bem após a citação válida e 

regular do executado; II – capaz de acarretar sua insolvência e III – a 

prova de má-fé ou da ciência inequívoca do terceiro adquirente acerca da 

pendência da demanda, a qual se daria mediante a averbação, junto à 

matrícula do imóvel, da penhora do imóvel. Na hipótese dos autos, os 

embargantes por meio de contrato de compra e venda firmado em 

20.06.2017, 05 dias após o vencimento do título de crédito exequendo, 

aduzem ter adquirido os imóveis do executado Alex. Contudo, somente 

depois de o executado ter sido regularmente citado, em 22.08.2018, ou 

seja, já no curso da ação executiva, é que os embargantes 

providenciaram a lavratura da escritura pública de compra em venda 

(21.12.2018), fato este que milita em favor da fraude à execução. Não se 

pode negar também que essa venda teve o condão de acarretar a 

insolvência do executado Alex. Isso porque, nenhum bem ou valores 

consideráveis foi encontrado em seu nome no curso da ação executiva. 

Alie-se a isso a existência de várias ações executivas instauradas em 

seu desfavor em que se almeja o recebimento de elevadas quantias, sem 

que se tenha notícia do adimplemento de qualquer dessas dívidas. Deste 

modo, a ausência de bens livres e desembaraçados, bem como a 

existência de inúmeras ações executivas contra o executado gera a 

presunção de sua insolvência. Outrossim, a má-fé dos 

embargantes/adquirentes também resta evidenciada. A uma, porque a 

venda entre irmãos como no presente caso gera presunção de fraude. A 

dois, porque o valor transacionado é substancialmente inferior ao valor 

venal do imóvel. Com efeito, embora os embargantes afirmem a ausência 

de vínculo de trabalho ou empresarial, os documentos da inicial indicam 

que o embargante Marcus e o executado Alex recebem pró-labore da 

empresa Oeste Mapas (id. 20676099 e 20676134), a evidenciar que a 

relação de ambos não se restringia a vínculo de parentesco, mas sim 

empresarial e/ou comercial, o que é reforçado pela aquisição em conjunto 

dos imóveis rurais penhorados além de outros mencionados na escritura 

pública de compra e venda. Logo, é de presumir que os embargados 

sabiam da real situação financeira do executado. O próprio contrato de 

compra e venda já noticiava que o executado possuía várias dívidas, 

inclusive com o próprio irmão, do que decorre que a transação de compra 

e venda teve o fim de prejudicar terceiros, dentre eles o exequente, no 

sentido de obstar o recebimento do crédito exequendo pelos meios legais. 

Outrossim, a venda dos três imóveis penhorados, mais uma fazenda e um 

trator (id. 20675962) se deu pelo valor módico de R$ 900.000,00, ao passo 

que a avaliação tão-só do imóveis penhorados alcançou a importância de 

R$ 5.132.000,80 (id. 23493473, p. 10/12, ação de execução), ou seja, só a 

fração destinada ao executado correspondia a R$ 2.566.000,00. Ainda 

que se admita no negócio jurídico a estipulação de valores menor do 

realmente praticado, no caso versando a discrepância é considerável, 

pois ainda que os imóveis possam ter sido vendidos por R$ 700.000,00, 

esse valor representa pouco mais de 27% do valor da avaliação. Por mais 

esse fundamento, resta evidente a fraude à execução perpetrada pelos 

embargantes juntamente com o executado. E para que não se paire 

dúvidas acerca da ocorrência da fraude à execução, colaciono julgados 

que bem se amoldam a hipótese dos autos, senão vejamos: APELAÇÃO 

CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. 

TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA. MÁ-FÉ 

DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. (...) Na hipótese, verifica-se a má-fé 

do terceiro adquirente, irmão do executado, que somente providenciou a 

transferência da propriedade após a citação do devedor. Assim, 

configurada a conduta temerária do apelado, impõe-se a reforma da 

sentença, para que sejam julgados improcedentes os embargos. Ante o 

resultado do julgamento, necessária a inversão dos ônus sucumbenciais 

fixados em primeira instância. Apelação cível provida. Unânime. (Apelação 

Cível, Nº 70083141978, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 11-12-2019) DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS. REGISTRO DA PENHORA OU 

PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ENTENDIMENTO 

SUMULADO E PROCESSADO PELO STJ SEGUNDO A SISTEMÁTICA DOS 

RECURSOS REPETITIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A 

OCORRÊNCIA DE FRAUDE. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. A fraude à execução consiste na conduta do devedor 

que, após o ajuizamento de ação contra si, mediante alienação ou 

oneração de bens, frustra legítimas expectativas do credor, nos termos do 

artigo 593 do CPC/73, reproduzido no artigo 792 do CPC/15. 2. É, ainda, 

pacífico o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que o 

reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora 

do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 

375/STJ). (...) 6. Hipótese em que o executado/devedor na ação principal 

deliberadamente alienou bens imóveis de sua propriedade após ter ciência 

do ajuizamento da demanda em face de si promovida, figurando como 

adquirentes parentes que lhe são próximos, p.ex., sobrinhos e irmãos, não 

havendo também notícia de prestação de qualquer sinalagma em razão do 

negócio, tornando hialina a constituição da fraude, a impor a ineficácia das 

alienações em face do exequente. (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.16.052295-0/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 13/07/2018) 

APELAÇÃO. embargos de terceiro. (...) Verificação de pendência de ação 

contra o devedor à época de alienação do imóvel capaz de torná-lo 

insolvente. Reconvenção que detém natureza jurídica de ação autônoma. 

Possibilidade de verificação pelo embargante, através de consulta ao sítio 

eletrônico deste E. Tribunal ou por meio de certidão de distribuições cíveis. 

Súmula 375 do STJ. A aplicação de fraude à execução sujeita-se à 

registro de penhora prévio em matrícula do imóvel ou comprovação de má 

fé. Má-fé configurada no caso presente. Suposto contrato firmado com 

embargante que não foi executado por dez anos. Ajuizamento de 

reclamação pré processual para resolução da questão no mês seguinte 

de prolação de acórdão que manteve a condenação do devedor ao 

pagamento de R$ 2.000.000,00 às coembargadas "Sirmax". 

Reconhecimento da dívida pelo devedor. Não oferecimento de resistência. 

Quadro que supostamente teria sido vendido por valor discrepante dos 

preços praticados pelo mercado. Embargante e devedor que apresentam 

parentesco por afinidade (genro e sogro). Precedente. Honorários 

advocatícios corretamente fixados com base no valor atualizado da 

causa. Ausência de condenação ou obtenção de proveito econômico pelo 

embargante. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 

1019612-34.2019.8.26.0100; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 10ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020) De 

todo o que foi exposto, é possível concluir que a venda dos imóveis 

promovida aos embargantes desfalcou o patrimônio do executado em 

claro prejuízo ao credor, razão porque há de ser reconhecida a fraude à 

execução e, por conseguinte, tendo-se por ineficaz em relação ao 

exequente a compra e venda objeto do litígio. Do pedido de tutela de 

evidência Pretende os embargantes seja concedida tutela de evidência, 

com alicerce no art. 311, IV, do CPC, para que a constrição judicial recaia 

apenas sobre a matrícula n. 28.520, a qual se mostra suficiente para 

garantir o juízo. Pois bem, a tutela de evidência, prevista no art. 311 do 

CPC/2015, conceitua-se, conforme entendimento dos doutrinadores Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[2], como 

sendo “fato jurídico processual que autoriza que se conceda uma tutela 

jurisdicional, mediante técnica de tutela diferenciada”, ou seja, trata-se de 

técnica processual que diferencia o procedimento, em razão da evidência 
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com que determinadas alegações apresentam em juízo. Com efeito, o 

inciso IV do art. 311, IV, do CPC/2015, dispõe que a tutela será concedida 

quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável”. A propósito, os doutrinadores Fredie 

Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[3] salientam 

que “trata-se de hipótese de tutela de evidência inevitavelmente definitiva, 

que se confunde com o julgamento antecipado do mérito”. Assim sendo, a 

aplicação da referida tutela de evidência requer o preenchimento de 

pressupostos específicos e restritos, que não restaram configuram na 

hipótese dos autos. Isso porque, inexiste pedido inicial de redução das 

penhoras levadas a efeito na ação de execução por excesso de penhora, 

cuja matéria foi ventilada apenas em impugnação à contestação. Logo, 

não é possível sequer falar em inicial instruída com prova documental que 

não foi contraposta pela parte embargada, como exige o inciso IV, do art. 

311, do CPC. Ademais, a pretensão dos embargantes, embora plausível, 

pode ser facilmente ventilada pelo executado na própria ação de 

execução. Por conseguinte, indefiro o pedido de tutela de evidência, uma 

vez que não guarda estreita relação com os presentes embargos de 

terceiros. Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial para o fim de 

manter a constrição/penhora dos imóveis rurais de matrículas 29.847, 

23.004 e 28.520 localizados na cidade de Cáceres/MT em virtude da 

fraude à execução perpetrada pelos embargantes e o embargado Alex 

quando da venda de tais bens. Em consequência, tenho por revogada a 

liminar concedida nos autos, bem como, resolvo o mérito, nos termos do 

inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil. À vista do princípio da 

causalidade, condeno os embargantes e o embargado Alex ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa, atento à natureza da causa, o local de 

prestação de serviços e o zelo profissional (art. 85, § 2º, CPC). Transitada 

esta, determino seja translada cópia para os autos em de execução 

associada e, após, promova-se o arquivamento dos autos, mediante as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in 

Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 755. [2] In Curso de direito processual civil: teoria da 

prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa 

julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 11 ed – Salvador: Ed. Jus 

Podivm, 2016. p. 630. [3] Op. cit.. p. 642.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019574-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES BATISTA (AUTOR(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: 1019574-42.2019.8.11.0002. Vistos, Maria 

das Dores Batista ingressou com a presente ação de declaração de 

inexistência de debito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela 

antecipada de urgência em desfavor de Energisa – Distribuidora de 

Energia Mato Grosso. Na decisão de Id. 27258043 foi determinado ao autor 

que justificasse a propositura da presente demanda. Em seguida, a parte 

autora aportou aos autos pedido de desistência da ação no Id. 27406703. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de id. 

27406703 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, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010094-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010094-74.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

FRANCISCO FERREIRA REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT promovida por FRANCISCO FERREIRA em desfavor de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Após o trânsito em 

julgado da sentença, a requerida compareceu nos autos e realizou o 

depósito da quantia de R$ 3.966,84 (id. 28235398), relativo à condenação 

imposta na sentença. Em seguida a parte autora manifestou concordância 

com o valor depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição 

de alvará em seu favor (id. 28253421). 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 no id. 28235398, com o qual a parte autora 

manifestou concordância. 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. Expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor depositado em juízo pela requerida. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006700-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIK SOARES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006700-59.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

PEDRO HENRIK SOARES DE FREITAS REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Trata-se de ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT promovida por PEDRO HENRIK 

SOARES DE FREITAS em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS. Após o trânsito em julgado da sentença, a requerida 

compareceu nos autos e realizou o depósito da quantia de R$ 2.356,10 (id. 

28232404), relativo à condenação imposta na sentença. Em seguida a 

parte autora manifestou concordância com o valor depositado em juízo 

pela requerida e pugnou pela expedição de alvará em seu favor (id. 

28251855). 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 no id. 

28232404, com o qual a parte autora manifestou concordância. 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. Expeça-se 

alvará em favor da parte autora para levantamento do valor depositado em 

juízo pela requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS 
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OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002251-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002251-24.2019.8.11.0002. Vistos, Tio Lino 

Indústria de Alimentos Importações Exportação Ltda promove ação de 

indenização por danos materiais em face de Banco Bradesco/SA 

sustentando, em síntese, que em 09/04/2018, recebeu uma ligação de um 

terceiro, que se identificou como Luis Henrique, afirmando que a empresa 

Vale do Verde, teria efetuado um deposito equivocado em sua conta no 

valor de R$ 49.868,000 (quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito 

reais) e que ao consultar sua conta, constatou que realmente o saldo 

estava disponível, realizando a devolução do valor, apenas descontando a 

taxa bancaria de TED. Sustenta ainda que no dia seguinte o terceiro de 

nome Luis Henrique, entrou em contato novamente na tentativa que a 

requerente realizasse outra devolução, como no dia anterior, porém o 

valor havia sido estornado pela requerida, impossibilitando a nova 

transferência e no dia 11/04/2018 houve o estorno do valor creditado na 

conta da requerente no dia 09/04/2018, restando o prejuízo pela 

transferência realizada, responsabilizando o banco requerido por conta de 

seu sistema que contabilizou o valora como crédito antes da análise do 

depósito. Declínio de competência na decisão de Id. 18730981. No Id. 

19504273, a parte requerida se habilitou no feito e apresentou 

contestação no Id. 20933486 A audiência de conciliação realizada nos 

autos restou infrutífera (id. 21038708). A parte autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 21431796. No id. 25451096 a parte 

autora pugnou pela desistência da ação, notadamente porque teria 

ocorrida a distribuição da presente de maneira errônea. Devidamente 

intimada, a requerida manifestou concordância com o pedido de 

desistência (id. 25966687). Após, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. O pedido de id. 25451096 se trata de uma simples 

manifestação de desistência da lide, sendo que a parte requerida 

manifestou concordância com pedido de desistência. Dessa forma, diante 

da concordância do banco requerido quanto à manifestação expressa da 

parte autora de desistência da lide, 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. Por conseguinte, à vista de que a 

parte autora desistiu do processo e que a presente ação não atingiu a sua 

finalidade principal que seria a indenização por danos materiais, condeno 

a autora ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais, 

este fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo em vista o trabalho 

desenvolvido pelo causídico que atuou no processo, a natureza e 

importância da demanda. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. P.I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009052-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. TRANSPORTES E RECUPERACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009052-87.2018.8.11.0002. AUTOR(A): J. 

M. TRANSPORTES E RECUPERACOES LTDA REU: ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A. Vistos. Trata-se de ação de reparação civil por dano moral 

e material proposta por J.M. Transportes e Recuperações Ltda. em 

desfavor de Zurich Minas Brasil Seguros S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No Id. 25422641 foi proferida sentença que julgou 

procedente os pedidos iniciais sendo que em seguida as partes 

informaram a celebração de acordo extrajudicial no Id. 26272739, o qual 

foi devidamente cumprido pela parte requerida, conforme se observa nos 

ids. 264945846. É o relatório. Decido. Pois bem, à vista de que as partes 

transacionaram, estando as mesmas devidamente representadas, 

possuindo seus procuradores poderes para transigir, a homologação do 

acordo e a consequente extinção do processo é medida que se impõe. 

Deste modo, considerando que o acordo firmado entre as partes visa 

justamente resolver a lide por completo, a homologação judicial é 

plenamente possível, não havendo aqui de se falar em ofensa ao art. 494, 

do Código de Processo Civil. Ao contrário, fazendo-se uma análise 

teleológica do novo texto do inciso III, alínea “a” do art. 487, do Código de 

Processo Civil, não se tem reapreciação do pedido formulado na petição 

inicial. Tal entendimento já era esposado pelos nossos egrégios Tribunais 

muito antes da reforma processual, conforme se verifica da jurisprudência 

do nosso egrégio Tribunal de Justiça, abaixo colacionada: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TRANSAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS 

SENTENÇA - APRECIAÇÃO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - RECURSO 

PROVIDO. As partes têm o direito, a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

de se comporem amigavelmente, cuja transação deve ser homologada 

pelo magistrado de primeiro grau.[1] Posicionamento idêntico a esse é visto 

no egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. NULIDADE PROCESSUAL. 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORA PÚBLICA. 

INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. 

INADIMPLEMENTO. A possibilidade de as partes transigirem não finda com 

a prolação da sentença no feito, sendo àquelas facultado requererem a 

homologação de acordo a qualquer tempo, mesmo após ser julgado o 

processo. Assim, inexistindo prejuízos às partes, afasta-se a alegada 

nulidade, tendo em vista os princípios da celeridade e da economia 

processual.(...) Apelo desprovido[2]. Posto isso, homologo o acordo de Id. 

26272739para que surtam os seus legais efeitos em relação a este feito e 

por consequência declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes 

autos, em virtude da satisfação da obrigação (Id. 26945846) nos termos 

do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

requerida e honorários na forma convencionada. Transitada em julgada 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias. P.I.C. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Numero: 

30308, Ano: 2003 Magistrado: Des. Benedito Pereira do Nascimento, 

TJ/MT. [2] Apelação Cível Nº 70013961222, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

15/03/2006.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010056-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIMAS ROLON VELOSO TOLDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010056-62.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: JOSE DIMAS ROLON VELOSO TOLDO Vistos. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovido por MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA. 

em desfavor de JOSE DIMAS ROLON VELOSO TOLDO, todos devidamente 

qualificados nos autos. As partes celebraram acordo, requerendo a sua 

homologação com a consequente suspensão do feito (id. 26055756). 

Após os autos vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Decido. 
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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 id. 26055756para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do presente processo até o 

seu integral cumprimento (08/06/2024), nos termos do art. 922, caput, do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo convencionado, venha à 

parte exequente manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do 

acordo, valendo seu silêncio como concordância tácita ao adimplemento 

da dívida. Após, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004670-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004670-85.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

EMERSON DUARTE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

DPVAT promovida por EMERSON DUARTE em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Após o trânsito em julgado da 

sentença, a requerida compareceu nos autos e realizou o depósito da 

quantia de R$ 4.487,32 (id. 265473388), relativo à condenação imposta na 

sentença. Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pelo requerido e pugnou pela expedição de alvará em 

seu favor (id. 27100965). 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 no id. 265473388, com o qual a parte autora 

manifestou concordância. 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. Custas pela parte 

requerida. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento 

do valor consignado em juízo pelo requerido. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008835-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE SOUZA VERA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008835-10.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: CLAUDEMIR DE SOUZA VERA Vistos. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial promovido por MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA. em desfavor de 

CLAUDEMIR DE SOUZA VERA, todos devidamente qualificados nos autos. 

As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação com a 

consequente suspensão do feito (id. 26271448). 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 id. 26271448 para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

conseguinte, suspendo o curso do presente processo até o seu integral 

cumprimento, nos termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte exequente 

manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu 

silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida. Após, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007400-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007400-35.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença proposta por MARA CLEIDE ADRIANO 

GONCALVES em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. As partes 

compuseram acordo no id. 27448797, e requereram a homologação da 

respectiva transação, bem assim a extinção da execução tendo em vista o 

cumprimento integral do acordo. Após vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Decido. Analisando o acordo celebrado pelas partes, 

vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Outrossim, o processo é de 

ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez que já houve o 

cumprimento do acordo encetado entre as partes, conforme noticiado nos 

autos (id. 28083529). Assim, HOMOLOGO o acordo formulado no id. 

27448797para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos, nos termos 

do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC. Custas e honorários 

advocatícios da forma fixada na sentença proferida nos autos. Trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000873-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO (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))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000873-67.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 
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MAYCON AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT promovida por MAYCON 

AUGUSTO FARIAS DO NASCIMENTO em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Após o trânsito em julgado da sentença, a 

requerida compareceu nos autos e realizou o depósito da quantia de R$ 

7.146,35, conforme se observa no id. 26123870, relativo à condenação 

imposta na sentença. Em seguida a parte autora manifestou concordância 

com o valor depositado em juízo pelo requerido e pugnou pela expedição 

de alvará em seu favor (id. 26560443). 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 no id. 26123870, com o qual a parte autora 

manifestou concordância. 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. Custas e honorários 

conforme fixados na sentença proferida no id. 17866545. Expeça-se 

alvará em favor da parte autora para levantamento do valor consignado 

em juízo pelo requerido. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009042-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITO VANDERLEI MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT10269-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009042-77.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CARMELITO VANDERLEI MOREIRA EXECUTADO: GAZINCRED S.A. 

SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

CARMELITO VANDERLEI MOREIRA promove o presente cumprimento de 

sentença em desfavor de GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, visando recebimento da quantia 

imposta r. sentença prolatados nos autos. Devidamente intimada para 

efetuar o pagamento da condenação a executada realizou o depósito da 

quantia de R$ 6.680,00 (id. 24998361). Em seguida a parte exequente 

manifestou concordância com o valor depositado pelo executado e 

requereu a expedição de alvará para levantamento do valor consignado 

em juízo (id. 25525217). Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, 

uma vez que a quantia depositada em juízo pelo executado, serviu para 

adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação de 

pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na 

forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e 

sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento do valor consignado em juízo pela 

executada. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004541-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARCOS DE JESUS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004541-80.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO REU: GILMARCOS DE JESUS DA SILVA Vistos. 

Trata-se de ação de imissão na posse com pedido liminar movido 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - SICOOB 

INTEGRAÇÃO em desfavor de Gilmarcos de Jesus da Silva, aduzindo, em 

síntese, que em 27/07/2015 recebeu o imóvel localizado na Rua do 

Embauval, na 1ª Zona de Várzea Grande/MT, por meio de escritura pública 

de dação em pagamento, em decorrência de dívidas do requerido no valor 

de R$ 287.611,64 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e onze reais e 

sessenta e quatro centavos). Aduz que as partes pactuaram que o imóvel 

seria entregue pelo requerido à parte autora em 15/12/2015, todavia, 

apesar de diversas tentativas amigáveis para que o requerido procedesse 

com a entrega, estas restaram infrutíferas. Assim, requereu a concessão 

de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel de 

imediato pelo requerido ou terceiros possuidores de má-fé que estejam no 

imóvel, sob pena de multa diária. O pedido de tutela de urgência foi 

indeferido na decisão de id. 8200583, sendo que posteriormente os autos 

foram suspensos em virtude da informação da parte autora acerca da 

possibilidade de acordo entre as partes (id. 17813472). Em seguida a 

parte autora informou que houve composição amigável entre as partes 

nos autos 1005707-50.2017.8.11.0002, que tramita na 1ª Vara Cível, 

relativo ao imóvel objeto presente da Imissão na Posse, bem como 

requereu a extinção do feito (id. 27456260). Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. Da análise detida da pretensão contida na 

petição inicial vislumbro que os requisitos da tutela jurisdicional almejada 

deixaram de ser preenchidos, o que leva a extinção da demanda, por falta 

de interesse processual. Isso porque, as partes celebraram acordo nos 

autos 1005707-50.2017.8.11.0002, que tramita na 1ª Vara Cível relativo o 

imóvel objeto desta demanda, sendo o referido acordo homologado pelo 

juízo da 1ª Vara Cível, conforme sentença de id. 27456267. Diante deste 

cenário, fica evidenciada a perda superveniente do objeto do presente 

embargos à execução, inexistindo, assim, qualquer utilidade a embargante 

a continuação deste feito. De fato, não resta outra alternativa a não ser 

reconhecer a falta de interesse processual superveniente. Logo, a 

extinção desta ação é medida que se impõe. Com estas considerações, 

verificada a falta de interesse processual superveniente, JULGO EXTINTA 

a presente ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI 

do CPC. Custa pela parte autora. Sem condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade Transitado em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias. Às providencias 

necessárias. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018551-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL SOARES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-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: 1018551-61.2019.8.11.0002. Vistos, 

Ezequiel Soares Moreira ingressou com a presente ação revisional de 

cobrança de faturas c/c declaratória de inexistência de débitos, 

indenização por danos morais com pedido de liminar em desfavor de 

Energisa – Distribuidora de Energia Mato Grosso. A parte autora aportou 

aos autos pedido de desistência da ação no Id. 4627698. Após, vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de id. 27406703 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 exequente cuja exigibilidade fica suspensa em 

virtude de ser beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condená-lo ao 

pagamento de verba honorária à vista de insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005023-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & PEREIRA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005023-57.2019.8.11.0002. Vistos. 

Trata-se de ação de despejo por término de contrato com pedido de tutela 

de urgência liminar proposta por Petrobrás Distribuidora S/A em desfavor 

de C.A.P. Teixeira Eireli, todos devidamente qualificados nos autos. 

Concedida liminar no id. 21014904. Contestação apresentada no id. 

23801626 e impugnação à contestação no id. 25264507. Em seguida, as 

partes informaram a celebração de acordo extrajudicial (Id. 27891699), 

requerendo a sua homologação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo 

firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. A ação não 

versa sobre direito indisponível. Assim, HOMOLOGO por sentença o 

acordo formulado no Id. 27891699, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC. Sem custas remanescentes a teor do art. 90, 

§ 3º, do CPC, sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. Após 

o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1013038-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILU AUXILIADORA DOS SANTOS (REU)

MORADOR ATUAL DESCONHECIDO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013038-15.2019.8.11.0002. Vistos, Marcos 

Rogerio Coelho, devidamente qualificado, ingressou com a presente ação 

de reintegração de posse com tutela antecipada “inaudita altera pars” em 

face de Marilu Auxiliadora dos Santos e/ou Morador Atual Desconhecido, 

alegando que adquiriu o imóvel localizado na Rua 19, Quadra 22, Casa 09, 

Jardim Jacarandá II, nesta comarca. Afirma que a requerida propôs medida 

protetiva em seu desfavor, o que ocasionou seu afastamento do lar, 

contudo, em sede de agravo de instrumento, obteve decisão favorável 

para ser reintegrado na posse do bem, por ter a requerida desocupado o 

imóvel. Ressalta que por ter passado por problemas de saúde não teve 

condições de voltar imediatamente para o imóvel, tendo notícias de que a 

requerida deixou seus familiares exercendo a posse precária do bem, 

motivo pelo qual visa ser reintegrado na posse do imóvel sub judice. 

Juntou os documentos de Ids. 24128596 a 24129725. Determinado à parte 

autora que demonstrasse seu interesse processual no id. 24165436, 

manifestou-se no id. 25869860. Após, vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório. Decido. Em síntese, o autor pretende ser reintegrado na 

posse do imóvel localizado na Rua 19, Quadra 22, Casa 09, Jardim 

Jacarandá II, nesta comarca, sob o argumento de que perdeu a posse do 

bem por força de medida protetiva postulada pela requerida, a qual foi 

revertida em sede de agravo de instrumento, o que foi descumprido pela 

requerida, que deixou terceiros no local. Por esse viés e analisando 

detidamente os autos, observo de ofício (art. 485, IV e §3º, CPC), que um 

dos pressupostos processuais não se faz presente no caso, qual seja: 

interesse processual. Explico. Como ressaltado na própria exordial, o 

autor interpôs agravo de instrumento em face de decisão concedida nos 

autos da medida protetiva de n. 18129-45.2015.811.0002 – cód. 412641, 

em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra 

Mulher, em cujo julgamento foi determinado o seu retorno ao imóvel. Com 

efeito, o autor foi imitido na posse do imóvel em 21/01/2016, por força da 

referida decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça, sendo que em 

27/06/2016 o juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra Mulher, registrou que o imóvel vinha sendo ocupado 

exclusivamente pelo ora autor, tendo deferido que a ora requerida 

retirasse os bens móveis do local, ressaltando que “tanto a propriedade 

da residência quanto a propriedade dos móveis do casal ainda são objeto 

de discussão”, conforme andamento processual no Sistema Apolo. De 

fato, havendo processo decorrente da prática de violência doméstica e 

familiar contra mulher pendente entre as partes (cód. 412641), é sabido 

que a competência para julgamento e execução das causas cíveis e 

criminais é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher, conforme inteligência dos arts. 13 e 14 da Lei 11.340/2006 e 

Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso[1]. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto proferido pelo 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE 

SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA QUE A MÃE 

POSSA RETORNAR AO SEU PAÍS DE ORIGEM (BOLÍVIA) COM O SEU 

FILHO, REALIZADO NO BOJO DE MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NA LEI N. 

11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 1. COMPETÊNCIA HÍBRIDA E 

CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. (...)1. O art. 14 

da Lei n. 11.340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) 

da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

para o julgamento e execução das causas advindas do constrangimento 

físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar. 1.1 A 

amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara 

Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado 

o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas 

diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse 

fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de 

violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real 

proteção. 1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara 

Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher nas 

ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de 

Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por 

fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, 

não se limitando, assim, apenas às medidas protetivas de urgência 

previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que 

assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, 

que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a 

situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre 

submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas 

expressamente previstas na Lei n.11.340/2006, sob pena de banalizar a 

competência das Varas Especializadas. 2. Em atenção à funcionalidade do 

sistema jurisdicional, a lei tem por propósito centralizar no Juízo 

Especializado de Violência Doméstica Contra a Mulher todas as ações 

criminais e civis que tenham por fundamento a violência doméstica contra 

a mulher, a fim de lhe conferir as melhores condições cognitivas para 

deliberar sobre todas as situações jurídicas daí decorrentes, inclusive, 

eventualmente, a dos filhos menores do casal, com esteio, nesse caso, 

nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e 

demais regras protetivas previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. (...) 4. Recurso Especial provido. (REsp 1550166/DF, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/11/2017, DJe 18/12/2017). Ora, havendo medida judicial em trâmite 

perante a Vara Especializada de Violência Doméstica onde se discute, 

inclusive, a posse do imóvel sub judice, não há razão para propositura de 

nova ação judicial visando a restituição da posse do bem, especialmente 

considerando a competência daquela Vara para processar e julgar ações 

dessa natureza (envolvendo causas cíveis decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra mulher). Deste modo, como já 

ressaltado no decisum de id. 24165436, considerando que o direito do 

autor de exercer a posse do referido bem remonta aos autos de n. 

18129-45.2015.811.0002 – cód. 412641, deveria ele ter indicado o 

descumprimento da decisão pela requerida, solicitando àquele juízo a 

efetividade do comando judicial. Daí ressai a ausência de interesse 

processual à parte autora, senão vejamos: O interesse processual, a um 

só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade também 

numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de 

direito material trazido à solução judicial. Mesmo que a parte esteja na 
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iminência de sofrer um dano em seu interesse material, não se pode dizer 

que exista interesse processual, se aquilo que se reclama do órgão 

judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão. É preciso 

sempre que o pedido apresentado ao juiz traduza formulação adequada à 

satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto[2]. 

Revela-se oportuno esclarecer que o interesse de agir representa a 

existência de pretensão aceitável, oportuna e concreta, caracterizando-se 

esta condição da ação em face da utilidade/necessidade, em tese, de o 

autor obter a tutela do Judiciário ao direito material que invoca, 

independentemente de qualquer consideração a respeito da viabilidade 

meritória do pleito, que será verificada em momento oportuno[3]. Desse 

modo, tenho por ausente o interesse processual para propositura da 

presente demanda, uma vez que o autor já obteve a proteção possessória 

ora pleiteada nos autos do inquérito policial em trâmite perante a Vara 

Especializada de Violência Doméstica (cód. 412641), a qual, inclusive, 

possui competência para analisar o caso, na medida em que o autor, a 

toda evidência, somente teria perdido a posse do bem em razão da medida 

protetiva deferida naquele juízo. Assim, por entender não haver 

justificativa plausível para a propositura da presente demanda e carecer o 

requerente de interesse processual, que consiste em um dos 

pressupostos processuais (art. 17, CPC), julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com base no inciso VI, e §3º, do art. 485, do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto lhe defiro o benefício da justiça gratuita. Deixo de 

condená-lo ao pagamento de verba honorária à vista de inexistir 

contenciosidade. 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Altera a competência das Varas Cíveis e 

Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. 

[2] THEODORO, Humberto Júnior. Curso de direito processual civil, vol. I, 

44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 65-66. [3] TJMT, Embargos de 

Declaração, n. 1001923-02.2016.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Relator Dirceu dos Santos, 17/08/2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1014708-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS OAB - MT24970/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GERALDO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014708-88.2019.8.11.0002. Vistos, Flávia 

Conceição da Silva Stabilito Albuês, devidamente qualificado, ingressou 

com a presente ação de execução em face de Manoel Geraldo Pereira de 

Souza, alegando que ajuizou ação de cobrança em desfavor do 

executado perante o Juizado Especial Cível do Jardim Glória, onde foi 

entabulado acordo entre as partes, ficando o executado compromissado a 

pagar o valor de R$ 4.531,51 (quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e 

cinquenta e um centavos). Aduz que diante do descumprimento do acordo 

pelo executado requereu o cumprimento de sentença naqueles autos, 

porém em razão da não localização deste adveio decisão determinando 

que a secretaria do juízo procedesse com a emissão de certidão de 

crédito em favor da exequente. Assim, postula pela execução da certidão 

de crédito. Juntou os documentos de Ids. 24907700 a 24908198. 

Determinado à parte autora que demonstrasse seu interesse processual 

no id. 24960609, manifestou-se no id. 25603768. Após, vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Em síntese, a exequente pretende 

a execução da certidão de crédito decorrente do acordo firmado com o 

executado nos autos n. 8033100-59.2016.811.0002, em trâmite perante o 

Juizado Especial Cível Jardim Glória desta comarca. Por esse viés e 

analisando detidamente os autos, observo de ofício (art. 485, IV e §3º, 

CPC), que um dos pressupostos processuais não se faz presente no 

caso, qual seja: interesse processual. Explico. Como ressaltado na própria 

exordial, a exequente interpôs ação de cobrança perante o Juizado 

Especial, onde firmou acordo com o requerido, o qual foi devidamente 

homologado por aquele juízo e quando do descumprimento, deu-se início 

ao cumprimento de sentença. Contudo, referido juízo proferiu decisão 

aduzindo que a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, 

de forma que foi determinado o arquivamento dos autos e a emissão de 

certidão de crédito para que a exequente levasse a protesto, bem como 

registrasse perante os órgãos de proteção ao crédito (id. 24907701). De 

posse da referida certidão, a exequente entendeu pela propositura da 

presente demanda, visando receber seu crédito, alegando que “não 

possui endereço onde o executado possa ser localizado, e nem meios 

para encontrar a pessoa do executado, bem como não logrando êxito a 

intimação para pagamento, a exequente poderá requerer outros meios a 

fim de que o executado possa efetuar o pagamento do débito que se 

arrasta, o que justifica a propositura da presente ação” (id. 25603774). 

Pois bem, como é de usual sabença, a competência funcional do Juizado 

Especial para executar seus próprios julgados é absoluta e se encontra 

prevista no art. 3º, §1º, I da Lei n. 9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: (...) § 1º 

Compete ao Juizado Especial promover a execução: I - dos seus julgados; 

Nesse sentido, a jurisprudência: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CABIMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA EXECUTAR SEUS 

PRÓPRIOS JULGADOS. (...) 2. Compete ao próprio juizado especial cível a 

execução de suas sentenças independentemente do valor acrescido à 

condenação. 3. Recurso ordinário desprovido. (RMS 41964 GO, T3 – 

Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro João Otávio 

de Noronha, DJe 13/02/2014). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO, RECONHECIDA A 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA EXECUTAR SEUS 

JULGADOS. RECURSO DA AUTORA. 1) A competência absoluta do 

Juizado Especial para executar seus julgados é absoluta. Art. 3º, §1º, I da 

Lei n. 9.099/95. (...) (TJRJ – APL 0022549-78.2014.8.19.0011, Oitava 

Câmara Cível, Relator Norma Suely Fonseca Quintes, DJe 14/09/2017). 

Desta feita e como já ressaltado no decisum de id. 24960609, inexiste 

interesse para propositura da presente demanda, considerando que a 

parte exequente possui ação executiva perante o Juizado Especial Cível, 

juízo competente para executar o título, cabendo à exequente solicitar o 

desarquivamento e prosseguir com a execução. Daí ressai a ausência de 

interesse processual à parte exequente, senão vejamos: O interesse 

processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de 

necessidade também numa relação de adequação do provimento 

postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. 

Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu 

interesse material, não se pode dizer que exista interesse processual, se 

aquilo que se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para 

evitar a temida lesão. É preciso sempre que o pedido apresentado ao juiz 

traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não 

atendido, ou tornado incerto[1]. Revela-se oportuno esclarecer que o 

interesse de agir representa a existência de pretensão aceitável, oportuna 

e concreta, caracterizando-se esta condição da ação em face da 

utilidade/necessidade, em tese, de o autor obter a tutela do Judiciário ao 

direito material que invoca, independentemente de qualquer consideração 

a respeito da viabilidade meritória do pleito, que será verificada em 

momento oportuno[2]. Desse modo, tenho por ausente o interesse 

processual para propositura da presente demanda, uma vez que não cabe 

o processamento de sentença proferida no juizado especial perante a 

justiça comum. Assim, por entender não haver justificativa plausível para a 

propositura da presente demanda e carecer a exequente de interesse 

processual, que consiste em um dos pressupostos processuais (art. 17, 

CPC), julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com base no 

inciso VI, e §3º, do art. 485, do Código de Processo Civil. Custas pela 

parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro o 

benefício da justiça gratuita. Deixo de condená-lo ao pagamento de verba 

honorária à vista de inexistir contenciosidade. 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

THEODORO, Humberto Júnior. Curso de direito processual civil, vol. I, 44ª 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 65-66. [2] TJMT, Embargos de 

Declaração, n. 1001923-02.2016.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Relator Dirceu dos Santos, 17/08/2018.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000843-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIO JOSE 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))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000843-32.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JUCENIO JOSE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT promovida por JUCENIO JOSE DA SILVA em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Após o trânsito em 

julgado da sentença, a requerida compareceu nos autos e realizou o 

depósito da quantia de R$ 7.087,13 (id. 27689337), relativo à condenação 

imposta na sentença. Em seguida a parte autora manifestou concordância 

com o valor depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição 

de alvará em seu favor (id. 28154721). 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 no id. 27689337, com o qual a parte autora 

manifestou concordância. 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. Expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor depositado em juízo pela requerida. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001531-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE SOUZA MERLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001531-28.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANA CRISTINA DE SOUZA MERLINO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT promovida por ANA CRISTINA DE SOUZA 

MERLINO em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Após o trânsito em julgado da sentença, a requerida compareceu nos 

autos e realizou o depósito da quantia de R$ 9.328,76 (id. 27689337), 

relativo à condenação imposta na sentença. Em seguida a parte autora 

manifestou concordância com o valor depositado em juízo pela requerida e 

pugnou pela expedição de alvará em seu favor (id. 28156068). 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 no id. 

27689337, com o qual a parte autora manifestou concordância. 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. Expeça-se 

alvará em favor da parte autora para levantamento do valor depositado em 

juízo pela requerida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002405-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002405-13.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

TELMA DA SILVA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT promovida por TELMA DA SILVA COSTA em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Após o trânsito em 

julgado da sentença, a requerida compareceu nos autos e realizou o 

depósito da quantia de R$ 8.619,88 (id. 27689337), relativo à condenação 

imposta na sentença. Em seguida a parte autora manifestou concordância 

com o valor depositado em juízo pela requerida e pugnou pela expedição 

de alvará em seu favor (id. 28247953). 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 no id. 27689337, com o qual a parte autora 

manifestou concordância. 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. Expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor depositado em juízo pela requerida. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007838-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE TOLEDO DI SERIO (REQUERIDO)

CABUFEL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007838-95.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A REQUERIDO: CABUFEL COMERCIO DE 

ALIMENTOS EIRELI - ME, FELIPE TOLEDO DI SERIO Vistos. Trata-se de 

execução de título extrajudicial promovido por VÁRZEA GRANDE 

SHOPPING S.A em desfavor de CABUFEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA –ME e FELIPE TOLEDO DI SERIO, todos devidamente qualificados 

nos autos. As partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação, 

conforme termo de acordo acostado no id. 18496067, sendo então 

homologada respectiva transação com a consequente suspensão do feito 

até o adimplemento integral do pacto (id. 2090144). Decorrido o prazo de 

suspensão a exequente informou o cumprimento do acordo e requereu a 

extinção do feito (id. 26115067). 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 id. 26115067. 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 
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necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005223-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTON PEREIRA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005223-98.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

VANILTON PEREIRA BRAGA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, 

Trata-se de cumprimento de sentença movida VANILTON PEREIRA BRAGA 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Após o trânsito em julgado da 

sentença a parte exequente pugnou pela intimação da parte executada 

para o pagamento do débito. Devidamente intimado, o executado 

compareceu espontaneamente aos autos informando o depósito da 

quantia de R$ 490,71 (id. 26321406). Em seguida a parte exequente 

requereu a expedição de alvará em seu favor (id. 26336298) Após os 

autos vieram conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado nestes autos e (id. 26321406) serviu para adimplir 

o débito sub judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar 

invocada nestes autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma 

da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem 

verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará de levantamento em favor 

da parte exequente referente ao valor vinculado aos autos. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009246-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON VITAL BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009246-87.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CLEVERSON VITAL BUENO EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

etc. Cleverson Vital Bueno promove o presente cumprimento de sentença 

em desfavor Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S/A, 

visando recebimento da quantia descrita nos autos. Após o trânsito em 

julgado da sentença a parte exequente pugnou pela intimação da parte 

executada para o pagamento do débito. Devidamente intimado o executado 

compareceu nos autos e informando o depósito do valor de R$ 6.666,83 

(id. 27954285) No id. 28311220 a parte exequente manifestou 

concordância com o valor deposito e requereu a expedição de alvará em 

seu favor. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valore depositado nos autos se serviu para adimplir o débito sub 

judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes 

autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, 

inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Expeça-se alvará em favor da exequente para levantamento 

da quantia depositada nos autos. Transitada em julgado, arquivem-se com 

as baixas e anotações de estilo. Às providências necessárias. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013856-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEITE DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013856-64.2019.8.11.0002. Vistos. Jose 

Leite da Silva Ferreira ingressou com a presente ação de rescisão 

contratual c/c indenização por danos morais e materiais em desfavor de 

Lumen Consultoria, Construcoes e Comercio Ltda, Caixa Económica 

Federal e Goldem Gestao de Negocios Imobiliarios Ltda - Me, todos 

devidamente qualificados nos autos. Na decisão de Id. 24787341 foi 

determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. No entanto, a parte autora não atendeu 

satisfatoriamente o comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo 

concedido. É o relatório. Decido. A parte autora, apesar de oportunizado 

que comprovasse o recolhimento das custas processuais 

complementares, deixou de cumprir essa determinação. O recolhimento 

prévio do preparo constitui ato processual necessário para o regular 

prosseguimento do processo (art. 290 do CPC), assim não tendo sido 

efetuado o pagamento das custas processuais, verifica-se a ausência de 

um dos requisitos imprescindíveis à propositura da ação (arts. 320 e 321), 

o que acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do CPC. A propósito, este é o entendimento pacífico da 

jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – 

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO 

DESPROVIDO. O não recolhimento das custas iniciais implica o 

cancelamento da distribuição da demanda, nos termos do art. 290 do CPC. 

(Ap 71620/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017) 

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO– DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS- DESCUMPRIMENTO - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa pois os documentos juntados pelo autor 

demonstram que ele descumpriu a determinação judicial de retificação do 

valor da causa. A ausência de comprovação de preparo, após intimação, 

é motivo idôneo para o cancelamento da distribuição da ação, sendo 

dispensável a intimação pessoal da parte. (Ap 40779/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro 

extinta a presente ação, com fulcro no artigos 485, inciso I, do CPC e, 

determino o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária, por 

insubsistir contenciosidade. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014126-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA DGL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONEI ANTONIO LAVRATI OAB - 427.822.879-15 (PROCURADOR)

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 163 de 306



VÁRZEA GRANDE Processo: 1014126-88.2019.8.11.0002. Vistos. 

Pousada DGL Ltda ingressou com a presente ação indenizatória por 

danos morais c/c pedido liminar em desfavor de Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S.A., todos devidamente qualificados nos autos. 

Na decisão de Id. 24648642 foi determinado o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. No entanto, a 

parte autora não atendeu satisfatoriamente o comando judicial, deixando 

transcorrer in albis o prazo concedido. É o relatório. Decido. A parte 

autora, apesar de oportunizado que comprovasse o recolhimento das 

custas processuais complementares, deixou de cumprir essa 

determinação. O recolhimento prévio do preparo constitui ato processual 

necessário para o regular prosseguimento do processo (art. 290 do CPC), 

assim não tendo sido efetuado o pagamento das custas processuais, 

verifica-se a ausência de um dos requisitos imprescindíveis à propositura 

da ação (arts. 320 e 321), o que acarreta o indeferimento da petição 

inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. A propósito, este é o 

entendimento pacífico da jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – 

INÉRCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – 

RECURSO DESPROVIDO. O não recolhimento das custas iniciais implica o 

cancelamento da distribuição da demanda, nos termos do art. 290 do CPC. 

(Ap 71620/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017) 

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO– DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS- DESCUMPRIMENTO - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa pois os documentos juntados pelo autor 

demonstram que ele descumpriu a determinação judicial de retificação do 

valor da causa. A ausência de comprovação de preparo, após intimação, 

é motivo idôneo para o cancelamento da distribuição da ação, sendo 

dispensável a intimação pessoal da parte. (Ap 40779/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) 

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro 

extinta a presente ação, com fulcro no artigos 485, inciso I, do CPC e, 

determino o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária, por 

insubsistir contenciosidade. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011108-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT17827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011108-59.2019.8.11.0002. Vistos, Rita de 

Cassia Arruda ingressou com a presente ação de cobrança em desfavor 

de Sedimar de Souza Goncalves, ambos devidamente qualificado nos 

autos. Determinada a emenda da petição inicial (Id. 23489757) a parte 

autora não atendeu o comando judicial, deixando transcorrer in albis o 

prazo concedido. Os autos me vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda da 

petição inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com 

ônus de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da parte autora para 

sanar as irregularidades apontadas na decisão de Id. 23489757, inexiste 

alternativa senão indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo 

único, artigo 321, do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a 

petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, com espeque 

no inciso I, artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por 

insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado dê-se baixa dos autos 

na distribuição, com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002384-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIE VOM DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FATIMA AUXILIADORA GODOI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002384-66.2019.8.11.0002. Vistos, Fatima 

Auxiliadora Godoi de Oliveira e Ronie Vom de Oliveira ingressaram com o 

presente ação de usucapião extraordinário em desfavor de Raimundo 

Pereira de Souza e Ronaldo Assunção Costa todos devidamente 

qualificado nos autos. Determinada a emenda da petição inicial no Id. 

18721174, para que a parte autora apresentasse matrícula atualizada, 

planta e memorial descritivo do imóvel. Manifestaram-se os autores no Id. 

20296272, pugnando pela dilação do prazo, que foi concedida no Id. 

21430714. No Id. 23485269 foi apresentado a matricula atualizada do 

imóvel. Foi determinada a regularização do polo passivo da lide no Id. 

23960071 e concedido prazo para que a parte autora carreasse aos 

autos a planta e memorial descritivo do imóvel. Regularização do polo 

passivo e novo pedido de dilação do prazo para aportasse aos autos a 

planta topográfica e memorial descritivo do imóvel no Id. 24420927. 

Deferido o pugnado pela parte autora e concedido o prazo de 15 (quinze) 

dias para emenda da inicial no Id. 24647514, onde a parte autora não 

atendeu o comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo 

concedido. Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda da petição 

inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o 

prazo sem qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus 

de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar 

as irregularidades apontadas na decisão de Id. 18721174, inexiste 

alternativa senão indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo 

único, artigo 321, do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a 

petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, com espeque 

no inciso I, artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado dê-se 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010109-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010109-09.2019.8.11.0002. Vistos, Carlos 

Alberto Rodrigues da Silva ingressou com a presente ação de revisão de 

contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos 

morais em desfavor de Banco Bmg S.A., ambos devidamente qualificado 

nos autos. Determinada a emenda da petição inicial (Id. 22868502) a parte 

autora não atendeu o comando judicial, deixando transcorrer in albis o 

prazo concedido. Os autos me vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda da 

petição inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in 

albis o prazo sem qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com 

ônus de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da parte autora para 

sanar as irregularidades apontadas na decisão de Id. 22868502, inexiste 

alternativa senão indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo 

único, artigo 321, do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a 
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petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito, com espeque 

no inciso I, artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado dê-se 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010983-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MEDRADO DE SOUZA (AUTOR(A))

APARECIDA DE FATIMA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010983-91.2019.8.11.0002. Vistos, 

Aparecida de Fatima Souza e Antonio Medrado de Souza ingressaram 

com a presente ação de usucapião extraordinário em desfavor de 

Prodeco Ltda, todos devidamente qualificados nos autos. Determinada a 

emenda da petição inicial para que apresentasse matrícula atualizada, 

planta e memorial descritivo do imóvel (Id. 14696578), a parte autora não 

atendeu o comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo 

concedido. Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda da petição 

inicial, a parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o 

prazo sem qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus 

de sua contumácia. Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar 

as irregularidades apontadas no Id. 14696578, inexiste alternativa senão 

indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, 

do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo 

o processo sem resolução de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade 

fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002354-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002354-94.2020.8.11.0002. Vistos, Marcos 

Ribeiro Borges ingressou com a presente ação de obrigação de fazer c/c 

cobrança indevida, danos morais c/c danos materiais c/c pedido liminar em 

desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A A parte 

autora aportou aos autos pedido de desistência da ação no Id. 28394072. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 

28394072 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, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES SOBRE A APRESENTAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELAS RECUPERANDAS E SOBRE A 

APRESENTAÇÃO DA LISTA DE CREDORES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

AUTOS: 1004510-9.2019.8.11.0002

ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PARTE REQUERENTE: AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA – ME – em 

recuperação judicial - CNPJ: 07.634.857/0001-02

 ADMINISTRADOR JUDICIAL: CAMPOS & PÓVOAS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - CNPJ sob Nº 07.219.262/001-90

ADVOGADOS DA REQUERENTE: KARLOS LOCK – OAB/MT 16.828; 

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CREDORES E TERCEIROS 

INTERESSADOS.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Credores e interessados acerca do 

recebimento do plano de recuperação apresentado pela recuperanda, bem 

como da relação de credores apresentada pelo administrador judicial a fim 

de que, querendo, manifestem objeção no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados na forma do parágrafo único do art. 55 da lei regente 

(11.101/2005) e de 10 (dez) dias para que apresentem ao juiz impugnação 

contra relação de credores apresentada pelo administrador, nos termos 

do art. 8, da Lei 11.101/05. O presente Edital será publicado e afixado no 

lugar de costume, para conhecimento de terceiros interessados para que 

no futuro não venham alegar ignorância.

RESUMO DA DECISÃO: "Vistos, etc. Em impulsionamento regular do feito, 

recebo o plano recuperacional, bem como a lista de credores do 

administrador judicial, para que seja expedido edital único, nos termos do 

art. 55, parágrafo único e art. 7º, §2º da LRF, inaugurando a fase de 

verificação de crédito judicial via impugnações à lista de credores 

elaborada pelo administrador judicial, bem como possibilitar aos credores 

oposição de objeções ao plano recuperacional. Deverá constar no edital, 

advertência dos prazos, e ainda que o plano recuperacional encontra-se 

disponível nos autos eletrônicos, como também para consulta perante o 

administrador judicial. Uma vez expedido, a recuperanda terá o prazo de 

72 (setenta e duas) horas para realizar a publicação na imprensa oficial, 

após comprovar nos autos no mesmo prazo. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito.

 LISTA DE CREDORES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL (Nome do Credor, 

Classificação e Valor): TRABALHISTA: Alessandro Bispo Nascimento - R$ 

342,90; Ana Caroline Dos Santos - R$ 342,90; Jonas Pereira De Oliveira - 

R$ 2.497,10; Nilson Gilmar De Moraes - R$ 2.171,57; QUIROGRAFÁRIOS: 

SOUZA CRUZ LTDA. - R$ 1.737,28; Infraero Aeroportos Brasileiros - R$ 

579.488,93; Banco Itau S.A - R$ 283.047,10; Banco Santander S.A - R$ 

397.960,39; Banco Bradesco S.A - R$ 359.354,35; Banco Topazio S.A - 

R$ 146.073,00; EVM De Oliveira Transportes - R$ 322.950,00; ANP - 

Agência Nacional De Petróleo - R$ 117.000,00; Widal & Marchioretto Ltda - 

R$ 1.531,31; Voltronic Comercio De Peças E Serviços LTDA-ME - R$ 

268.700,00; Raisen Combustiveis S.A - R$ 116.656,70; Joni Henz - R$ 

195.521,36; WM Comercio De Lubrificantes LTDA - R$ 1.207,31; Croacia 

Com E Loc De Máquinas P/ Construção - R$ 1.260,00; Aigla - Distribuidora 

De Aditivos E Lubrificantes EIRELI - R$ 894,75

ADVERTÊNCIAS: Ficam intimados os credores e terceiros interessados do 

prazo previsto no artigo 8º da Lei 11.101/2005 (10 dias) para que, 

querendo, apresentar impugnação à lista do administrador judicial (art. 7º,§ 

2º Lei 11.101/2005), e ainda, apresentar objeção ao plano de recuperação 

apresentado pelas devedoras, nos termos do artigo 53 desta Lei. Ficam 

também intimados os credores e terceiros de que os documentos das 

recuperandas podem ser consultados junto ao administrador judicial 

nomeado pelo Juízo, Dr. ADMINISTRADOR JUDICIAL da recuperanda o 

escritório profissional CAMPOS & PÓVOAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

inscrita no CNPJ sob o Nº 07.219.262/001-90, com endereço na sede na 

Rua Barão de Melgaço, 2350, Centro, Edifício Barão Center – Salas 

209/210, e-mail: leonardopscampos@uol.com.br, tel.: (65) 3624-6775/ (65) 

3624-2382, 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, Roseli 

Aparecida Cáceres – Gestora Judiciária, digitei.

Várzea Grande - MT, 29 de janeiro de 2020.
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ROSELI APARECIDA CÁCERES

Gestora Judiciária Matricula 11485

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005673-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DA SILVA OAB - 001.530.911-85 (REPRESENTANTE)

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REU)

JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELTON FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA OAB - SP160288 (ADVOGADO(A))

ANDREZA FERNANDES SILVA OAB - SP193684 (ADVOGADO(A))

FERNANDA HOROVITZ FRANKEL OAB - SP195016 (ADVOGADO(A))

Leticia Clara Ribeiro OAB - SP295893 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS MOTTA OAB - MG79279 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-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 DAS PARTES PARA A PERÍCIA AGENDADA PARA O DIA 14 

de março de 2020 a partir 09:00, no consultório do perito, Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá 

- MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002827-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO VELLOSO NUNES (REU)

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar nos autos o pagamento do valor dos honorários periciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000634-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI ASSIS RAGNINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A (REU)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (Dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (id:28565128)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005574-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA GOMES DA CUNHA (REQUERIDO)

H G DA CUNHA - ME (REQUERIDO)

FRANCISCO ELSON BARBOSA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca a correspondência devolvida (id: 28566961).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003849-13.2019.8.11.0002

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:

SUELI LUCENA DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

GILMAR MARTINS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida (id: 27840590) e da 

diligência do oficial de justiça (id:27616769).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014036-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FERREIRA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX WILLIAN DE SALES OAB - MS17533 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON VERÃO DANTAS (REQUERIDO)

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014036-80.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Designo audiência para inquirição da testemunha Ailton Verão Dantas 

arrolada pelo requerente para o dia 25/03/2020 às 15h00min. Desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever 

de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte informar a 

este juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Oficie-se ao Juízo deprecante para 

as comunicações de praxe, informando ainda a data e horário da 

audiência. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 234648 Nr: 14661-83.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISLENE FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora Irislene Ferreira Lima, através de edital (art. 513, § 

2º, inciso IV, CPC), para cumprimento da obrigação, de acordo com os 

cálculos de fls. 141/143, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 379340 Nr: 26258-73.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATUZINHO VIANA DA ROCHA SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Corrêa Sobrinho - 

OAB:MT 22.029/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Magalhães Medeiros 

- OAB:RS 60.702

 Vistos, etc.

Em atenção ao princípio do contraditório, venha à parte exequente 

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

86/91, no prazo legal.

 Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 82.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576883 Nr: 7758-80.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA, 

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA LAVOURA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO ALEXANDRE 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16123-A/MT, VICTOR ANDRADE 

COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:MT 25.778/O, JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - 

OAB:42751/RS, MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - OAB:MT 13.900, 

RENATO WIECZOREK - OAB:MT 7.498

 Intime-se o atual administrador judicial da massa falida para, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste sobre a prestação de contas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448309 Nr: 11070-69.2016.811.0002

 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: FELIPE CALDAS HUGHES DRUMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADRYANO K DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para juntar aos autos o endereço "completo" 

para fins de nova expedição de mandado de citação da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234648 Nr: 14661-83.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISLENE FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que tendo em vista que não houve intimação dos patronos 

conforme peticionado à fl. 144, envio novamente a Decisão de fl. 145 ( de 

31/07/2019 ) a seguir: "Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor. Intime-se a devedora Irislene Ferreira Lima, através de edital 

(art. 513, § 2º, inciso IV, CPC), para cumprimento da obrigação, de acordo 

com os cálculos de fls. 141/143, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, 

CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias."

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508119 Nr: 18014-53.2017.811.0002

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL 

LTDA, VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:39.684 OAB/DF, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:MT 

6.065, MARCELO DIAS DE PAULA - OAB:39.976/DF, VICTOR ANDRADE 

COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MASSA FALIDA ALCOPAN - ÁLCOOL 

DO PANTANAL LTDA, CNPJ: 37497237000130 e atualmente em local 

incerto e não sabido VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ: 

24584921000107. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DOS CREDORES E INTERESSADOS, 

PARA QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS POSSAM APRESENTAR 

EVENTUAIS OBJEÇÕES ÀS CONTAS PRESTADAS NO REFERIDO PERÍODO 

(ART. 154, CAPUT E § 2º DA LEI Nº 11.101/05)

Resumo da Inicial: Resumo da Inicial: Prestação de Contas apresentada 

pelo Administrador Judicial da Massa Falida ALCOPAN - Álcool do Pantanal 

Ltda, Dr. Bruno Medeiros Pacheco
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Despacho/Decisão: Vistos, etc. A fim de evitar futura alegação de 

nulidade ou cerceamento de defesa, antes de proceder à homologação 

das contas prestadas pelo administrador judicial substituído (Dr. Bruno 

Medeiros Pacheco), determino a intimação dos falidos na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente para, no prazo 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre a prestação de contas.Após, intime-se o atual 

administrador judicial da massa falida para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre a prestação de contas.Intime-se o advogado da massa 

falida para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a prestação de 

contas.No mesmo sentido, determino a publicação de edital na imprensa 

local com validade de 30 (trinta) dias e prazo de 10 (dez) dias para que os 

credores e interessados possam apresentar eventuais objeções às 

contas prestadas no referido período (art. 154, caput e § 2º, da Lei nº 

11.101/05).Decorrido o prazo do aviso e realizadas as diligências 

necessárias à apuração dos fatos, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, findo o qual o 

administrador judicial será ouvido se houver impugnação ou parecer 

contrário do Ministério Público (art. 154, § 3º, da Lei nº 11.101/05). 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências necessárias.

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, Roseli Aparecida 

Cáceres, digitei.

Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020

Roseli Aparecida Cáceres Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002990-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLARO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LOURDES MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA GLORIA LTDA (REU)

Outros Interessados:

BENEDITO JOSÉ DAS NEVES (CONFINANTES)

LUCINDA FERRE IRA DE JESUS BASTOS (CONFINANTES)

ELIANA PEREIRA LEITE (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA PROCESSO n. 1002990-94.2019.8.11.0002 Valor 

da causa: R$ 37.534,16 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: JOSE CLARO DE ALMEIDA Endereço: RUA 

JACIARA, 362, QUADRA 3 LOTE 2, JARDIM GLORIA II, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-000 Nome: LOURDES MARIA PEREIRA DE ALMEIDA 

Endereço: RUA JACIARA, 362, QUADRA 3 LOTE 2, JARDIM GLÓRIA II, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 POLO PASSIVO: Nome: 

IMOBILIARIA GLORIA LTDA Endereço: desconhecido CONFINANTES: 

NOME: ELIANA PEREIRA LEITE ENDEREÇO: Rua Jaciara, Lote 03, Quadra 

03, Jardim Glória II, Várzea Grande /MT, CEP: 78.140-720 NOME: LUCINDA 

FERRE IRA DE JESUS BASTOS ENDEREÇO: Rua Jaciara, Lote 01, Quadra 

03, Jardim Glória II, Várzea Grande /MT, CEP: 78. 140- 720 NOME: 

BENEDITO JOSÉ DAS NEVES ENDEREÇO: Rua Santos, lote 15, Quadra 03, 

Jardim Glória II, Várzea Grande /M T, CEP: 78.140-730 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS, 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(m), 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: Os usucapientes JOSÉ 

CLARO DE ALMEIDA e LOURDES MARIA PEREIRA DE ALMEIDA adquiriram 

o imóvel localizado á Rua Jaciara nº 362, Lote 02, Quadra 3 Bairro Jardim 

Glória II, Várzea Grande/MT, CEP:78.140-720, com 4 32,00m², em 19 de 

junho de 2007, do Sr. JORGE GONÇALO GOMES IBANEZ e sua esposa D. 

ENELIDES FÁTIMA DE SOUZA, conforme escritura de compra e venda em 

anexo (doc). A área de posse pertence aos autores desde 2007, 

conforme as testemunhas poderão comprovar em audiência instrutória, 

comprovando assim, que eles mantêm a posse mansa e pacífica do imóvel 

usucapiendo há 12 (doze) anos, visto que não foram notificados nenhuma 

vez pelo proprietário registral. Portanto, os requerentes possuem a posse 

mansa e pacifica, inclusive, a titulo de sucessão de posse dos antigos 

proprietários a mais de 15 (quinze) anos, tempo hábil para p reencher o 

requisitos temporal para a usucapião extraordinário. Com o intuito de 

regularizar a situação do imóvel, buscara m informações para obter a 

titularidade do mesmo, contudo, não localizaram a Imobiliária, ora 

requerida, para solicitar a transferência e escritura do imóvel. DECISÃO: 

Verificando-se, em princípio, que a requerida Imobiliária Glória Ltda., se 

encontra em lugar incerto e não sabido, uma vez que inexiste nos autos 

elementos suficiente a propiciar a busca de endereço perante os órgãos 

conveniados ao Poder Judiciário, determino seja citado por edital, este com 

prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar no edital a advertência do art. 

257, IV, do Código de Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze 

(15) dias para contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III). Decorrido os 

prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, 

desde já, nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública de Várzea 

Grande/MT, que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a 

defesa da requerida. 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, IVONETE RODRIGUES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 29 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002219-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN MARA SOATO STECKLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALONY CRISTIAN DE PAULA LINO OAB - MT26053/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência 

proposta por Hellen Mara Soato Steckler em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese, que foi 

surpreendida ao receber fatura do mês de janeiro do corrente ano, 

referentes a uma suposta recuperação de consumo, nos valores de R$ 

1.277,10 (um mil duzentos e setenta e sete reais e dez centavos) e outra 

no valor de R$ 4.741,12 (quatro mil setecentos e quarenta e um reais e 

doze centavos). Sustenta que, o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora n.º 6/362968-0 foi suspenso, contudo afirma que os 

débitos são indevidos e feitos de forma unilateral, além de não reconhecer 

os referidos débitos, que se tratam de uma recuperação de consumo, 

devido a uma suposta irregularidade em sua unidade consumidora, o qual 

afirma desconhecer. Assim requer a concessão da tutela de urgência a 

fim de que a requerida proceda imediatamente com o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como 

se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário 

das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

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, 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 os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência 

antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do 

mencionado dispositivo. Nesse passo, observa-se que a plausibilidade do 

direito alegado pela parte autora encontra-se presente, já que a tese 

jurídica por ela aventada põe em total discussão a origem dos débitos 

questionados. Isso porque, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica é admitida somente nos casos de inadimplemento de faturas 

regulares, sendo inviável em razão de dívida decorrente de suposta 

fraude no medidor da unidade do consumidor. Some-se a isso o fato de 

que inexistem provas de que a parte autora foi a responsável por eventual 

irregularidade no medidor supostamente constatado pela requerida, cuja 

fatura foi emitida no mês de janeiro/2020 no valor de R$ 6.018,22 (seis mil 

dezoito reais e vinte e dois centavos), referente à recuperação de 

consumo que consta uma suposta anormalidade de “medidor com tampa 

quebrada”, conforme carta ao cliente no Id. 28350616, que aparentemente 

não era de conhecimento da parte autora. A esse propósito, colho o 

seguinte aresto: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DIFERENÇA DE 

CONSUMO - REVISÃO DO FATURAMENTO - COBRANÇA - CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – (...) 

LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PELO INMETRO - VALIDADE - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO OU FRAUDE DO RELÓGIO PELO 

USUÁRIO - (...) Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pelo consumidor. Não constatado que tenha este dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no 

fornecimento de energia por dívida pretérita de RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO, decorrente de irregularidade no medidor da 

unidade consumidora. A cobrança indevida de diferença de consumo, 

seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, 

constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo 

arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade.” [1]- Negritei. Desse modo, tratando-se de lide que tem 

por base a discussão sobre a cobrança de valores de consumo não 

faturado, descabido exigir da parte autora prova negativa, de modo que a 

incumbência de comprovar o erro do medidor, a culpa e a origem do 

débito, nestes casos, é exclusiva da requerida. Tampouco há que se por 

em dúvida a presença do “periculum in mora”, ou, querendo, do fundado 

receio de dano, pelo próprio fato do autor ficar sem energia elétrica, bem 

este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da 

pessoa humana. Por derradeiro, a medida aqui deferida em nada prejudica 

os interesses e direitos da requerida, em razão da provisoriedade do 

pronunciamento, pois se não for vencedora a tese jurídica esboçada na 

petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas necessárias para 

recebimento de seu crédito. Posto isso, defiro o pedido de tutela de 

urgência, formulado na inicial, pelo que determino seja a requerida intimada 

para que proceda imediatamente com o restabelecimento do fornecimento 

de energia elétrica da unidade consumidora (UC nº. 6/362968-0), em 

relação à fatura questionada, e, ainda, se abstenha de encaminhar o nome 

da autora ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 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. Considerando a urgência para cumprimento da 

presente decisão, bem como visando resguardar os direitos da parte 

requerente, determino o cumprimento pelo oficial de justiça plantonista, 

servindo a presente decisão como mandado. Nos termos do artigo 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 30 de março de 2020 às 

11h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à 

data da audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada 

e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 169 de 306



pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] 

TJMT, AP, 118092/2012, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, Data do Julgamento 19/06/2013, Data da publicação no DJE 

12/07/2013.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002219-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN MARA SOATO STECKLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALONY CRISTIAN DE PAULA LINO OAB - MT26053/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 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. A parte autora comparece aos autos (Id. 

28552692), informando que a requerida devidamente intimada do 

deferimento da liminar nos autos, descurou de dar cumprimento à tutela de 

urgência deferida nos autos, uma vez que suspendeu o fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora na presente data. Assim, 

pugnou pela intimação da requerida para proceder com o restabelecimento 

do serviço imediatamente, bem como requereu a aplicação de multa diária 

até o efetivo cumprimento da determinação. Pois bem, da análise dos 

autos, observo que em 24.01.2020 foi proferida decisão de concessão de 

tutela de urgência, onde restou determinado, inclusive, o restabelecimento 

do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, 

conforme Id. 28353612, da qual a requerida foi devidamente intimada e 

citada de acordo com a certidão do oficial de justiça plantonista, constante 

no Id. 28484316. Deste modo, diante da inércia da requerida em cumprir 

com a medida deferida, especialmente por se tratar de bem essencial à 

vida, conforme salientado na decisão retro, nos termos do art. 536, § 1º, 

do CPC, MAJORO a pena de multa-diária já fixada para o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), limitado a 30 (trinta) dias-multa, devendo ser a 

parte requerida intimada acerca da presente decisão, em especial a fim de 

que dê imediato cumprimento à tutela deferida. Ressalto que para 

cumprimento da presente decisão, a suspensão de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte autora, deverá ter ocorrido em virtude das 

faturas aqui questionadas. Considerando a urgência do restabelecimento 

da energia elétrica na unidade consumidora da autora, bem como visando 

resguardar os direitos da parte requerente, determino o cumprimento do 

mandado de intimação pelo Oficial de Justiça Plantonista. Em sendo 

constatada a recusa no cumprimento da decisão quando da intimação 

supra, deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar o ocorrido e, ato contínuo, 

deverá encaminhar coercitivamente o preposto da requerida à Delegacia 

de Polícia para a lavratura de Termo Circunstanciado pela prática, em tese, 

do delito de desobediência. Desde já fica autorizado o uso de reforço 

policial, se necessário. Por outro lado, aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação designada nos autos. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016570-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. A. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO(A))

GLADSTONE GIMENIS OAB - 028.489.386-25 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MCC - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da inversão do ônus da prova Quanto 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.” 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 os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 30 de março de 2020 às 10h30min a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001831-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por João 

Paulo da Silva em face de Agemed Saúde S.A, afirma que possui plano de 

saúde com a requerida há 5 (cinco) anos e que atualmente está realizando 

diverso exames laboratoriais e clínicos, diante da suspeita de câncer, 

motivo pelo qual necessita realizar exame de PET-CT para direcionar local 

da biopsia e evitar procedimento de maior porte desnecessariamente, bem 

como foi solicitado por seu médico o recebimento de 46 (quarenta e seis) 

unidades de plaquetas e 2 (duas) unidades de hemácias concentradas. 

Afirma que, após encaminhar o pedido para o Plano de Saúde, a empresa 

ré se negou a autorizar a realização do exame e a transfusão de 46 
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(quarenta e seis) unidades de plaquetas e 2 (duas) unidades de hemácias 

concentradas, sob o argumento que o procedimento não preenche as 

diretrizes de utilização prevista no rol de procedimentos e eventos em 

saúde vigente, elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS). Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a ré que custeie e autorize imediatamente a realização do 

exame PET-CT para direcionar local de biopsia e evitar procedimento de 

maior porte desnecessariamente, e ainda, recebimento de plaquetas, e o 

recebimento de 46 (quarenta e seis) unidades de plaquetas e mais 2 

(duas) unidades de hemácias concentradas, e forneça todas as 

condições materiais para realizar todo procedimento indispensável, que o 

autor necessite, arcando com as demais despesas médicas em hospital 

especializado, e, inclusive as despesas que não estiverem 

expressamente contempladas nos documentos que subsidiaram o 

ingresso da inicial, bem como, avaliação por profissional especializado, e 

demais procedimento médicos, clínicos e laboratoriais, que se fizerem 

necessários para salvaguardar o reestabelecimento integral do estado de 

saúde da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). É a síntese do necessário. Decido. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a requerente os benefícios 

da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Defiro o pedido de prioridade processual, 

considerando a comprovação de ser o autor beneficiário da prioridade de 

tramitação, nos termos do art. 1.048, I e II do NCPC. Da Inversão do Ônus 

da Prova Observo que a relação de direito material judicializada está 

sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela requerida ao autor representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. 

DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária 

fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação 

de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de 

proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo 

Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Deste modo, no presente caso, 

a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, considerando ainda 

que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora, tal 

inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há 

como a parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

Liminar O deferimento de provimento antecipatório fica condicionado à 

visualização e demonstração dos requisitos necessários para tanto, quais 

sejam, a prova inequívoca do alegado direito vindicado, capaz de firmar no 

julgador convencimento acerca da verossimilhança dos fatos narrados e 

fundado receio de dano irreparável. A análise dos elementos contidos nos 

autos revela que os requisitos se fazem presentes. O autor comprovou 

documentalmente a relevância da fundamentação pela prova da adesão 

ao plano de saúde (Id 28176337), solicitação do exame pela Dr.º Hélio 

Marcelo Pesenti Sandrin - CRM/MT 1047 (Id 28177113), bem como a 

urgência e relevância do caso, diante do risco de ineficácia do provimento 

se não concedido de forma urgente, pois poderá ser prejudicado seu 

tratamento, ou seja, a própria vida do consumidor estará em risco se não 

atendido o pedido antecipatório. Neste momento, mostra-se ilegítima a 

recusa da empresa Agemed Saúde S.A em autorizar o exame de 

urgência, máxime porque à luz da prova documental juntada restaram 

atendidas às diretrizes para utilização prevista no rol de procedimentos e 

eventos em saúde vigente, elaborado pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). Desse modo, à luz dos documentos que instruem a 

inicial o caso é urgente e exige providência liminar, sob pena de ineficácia 

máxima da tutela final. Por tais razões, concedo tutela de urgência 

postulada para determinar à empresa Agemed Saúde S.A que a autorize a 

realização do exame PET/CT, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o 

tratamento de saúde do autora, com a realização do exame PET- CT 

julgado necessário pela médica que acompanha o Autor/Paciente, bem 

como outros materiais, medicamentos e exames exigidos pela equipe 

médica que o acompanha. Fixo pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), por dia, em caso de descumprimento desta decisão, à luz do art. 

461, § 3º e 14, V do CPC, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). No impulso, em que pese à manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, 

caput, e §4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

3 de abril de 2020 às 08h00min, 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 desse já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

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 (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018392-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEZUINO CATARINO DA CRUZ (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 rescisão contratual com 

pedido de manutenção possessória cumulada perdas e danos c/c pedido 

liminar inaudita altera pars proposta por Maria Neves dos Santos, em 

desfavor de Gezuino Catarino da Cruz, alegando em síntese, ser 

fiduciante de imóvel localizado no Bairro Nova Várzea Grande, sendo o 

lote 02, quadra 02 no loteamento denominado DAGE. Sustenta que firmou 

contrato de compra e venda com o requerido do referido imóvel, ficando 

acertado o pagamento nos moldes descritos na inicial, contudo o requerido 

não adimpliu corretamente o contrato, sendo que ate no momento da 

propositura da demanda, deixou de realizar pagamento de 03 parcelas 

junto ao banco financiador, trazendo transtornos para a autora, uma vez 

que o valor das referidas parcelas são debitadas diretamente na conta da 

autora, bem como deixou de quitar valores referentes ao fornecimento de 

energia elétrica do imóvel. Alega ainda que, revogou uma procuração 

pública que concedia poderes ao requerido acerca do imóvel, bem como 

enviou-lhe notificação informando o interesse em rescindir o contrato sub 

judice por falta de adimplemento. Contudo, o requerido alugou o imóvel 

para a Sra. Evilene Lopes, o qual após ter tomado conhecimento, a autora 

informou a locatária que o imóvel em questão não pertence ao requerido, 

oportunidade em que realizou contrato de locação com a terceira. Assim, 

considerando que o requerido agiu supostamente de má-fé, não 

cumprindo com os termos do contrato, requer a concessão da tutela de 

urgência a fim de que seja determinada a expedição de mandado 

proibitório em desfavor do requerido, diante da possibilidade de sua posse 
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ser turbada. 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. Outrossim, defiro o pedido constante no 

Id. 27957937, razão pela qual, determino venha a parte autora no prazo 

legal, realizar o depósito dos valores mencionados nos autos. Da tutela de 

urgência Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Pois 

bem, diante da situação jurídica apresentada no início do processo, tenho 

que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, levando em conta 

que a manutenção/interdito na posse do bem, no presente caso, decorre 

da declaração de rescisão contratual, não havendo que se falar em 

esbulho possessório enquanto não resolvida à relação de cunho 

obrigacional. Tal orientação decorre do fato de que, repousando a posse 

em contrato, é ela justa e merecedora de proteção, até que proclamada a 

rescisão contratual, quando se transforma em injusta e caracteriza o 

esbulho. Ademais, cumpre ressaltar que os documentos colacionados aos 

autos constituem provas frágeis para propiciar o deferimento da medida 

neste momento processual, quer seja no que tange ao alegado 

inadimplemento contratual, quer seja acerca da eventual prática de atos 

que demonstrem a pretensão do requerido em esbulhar e turbar o imóvel. 

Observo, assim, que o retorno ao status quo ante, ou seja, a devolução do 

bem, com todas as implicações decorrentes da inadimplência e do 

esbulho, pressupõe a inexecução voluntária da parte adversa. Nesse 

sentido, a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS - POSSE JUSTA DO DEVEDOR - NECESSIDADE DA 

RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO. Mesmo havendo cláusula 

resolutiva expressa que considere rescindido o contrato de promessa de 

compra e venda em caso de mora do devedor, enquanto não houver o 

pronunciamento judicial definitivo que declare rescindido o contrato, este 

permanece em vigor, tornando lícita a posse do réu devedor, o que obsta 

a concessão da liminar de reintegração de posse.(TJ-MG - AI: 

10382140008014001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

03/06/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

12/06/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - 

CONTRATO DE GAVETA - VEÍCULO FINANCIADO - DESOBRIGAÇÃO 

CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE. Nos 

termos do disposto no art. 273 do Código de Processo Civil, para a 

concessão da tutela antecipada, indispensável à existência de prova 

inequívoca e da verossimilhança da alegação da parte. Diante da ausência 

destes elementos nos autos, o indeferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0479.15.005825-9/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 15ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2015, publicação da súmula em 

13/10/2015) Nesse passo, tenho que o deferimento da medida liminar 

implicaria no reconhecimento da rescisão do contrato por culpa exclusiva 

do requerido, o que não é viável em sede de cognição sumária. Pelo 

exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a 

probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo de 

irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão, 

indefiro o pedido de tutela formulado na petição inicial. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03 de abril 

de 2020 às 11h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do 

art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1019824-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, acolho a emenda da inicial, a fim de 

que surtam seus legas e jurídicos efeitos. Assim, retifiquem-se os 

assentos de registro do sistema, fazendo a inclusão da Concrenorte 

Concreto e Engenharia (concremax) no polo passivo da presente 

demanda. Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de tutela de 

urgência proposta por Carlos Eduardo Oliveira Rodrigues em desfavor de 

Natanael Ribeiro e Concrenorte Concreto e Engenharia (concremax). Pois 

bem. Tenho que conveniente à justificação prévia do alegado, razão pela 

qual designo audiência para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 15:00 

horas. Venha à parte autora apresentar rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze), a contar da publicação da presente decisão (§4º, art. 357, 

CPC). Desde já fica o advogado da parte autora cientificado de que cabe a 

ele o dever de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte 

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. Conforme dispõe o artigo 562 do 

CPC, cite-se a parte requerida para comparecer à audiência, em que 

poderá intervir desde que o faça por advogado. O prazo para contestar é 

de 15 dias (art. 564, caput, do CPC/2015), a partir da intimação da decisão 

que deferir ou não a medida liminar (artigo 564, § único, do CPC/2015), 

seguindo a partir daí o rito do procedimento comum. Intime-se a parte 

autora. Expeça-se o necessário. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001992-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO LIVRE AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c reparação de danos e pedido de tutela de urgência proposta 

por Campo Livre Agencia de Turismo Ltda., em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A, alegando em síntese que no ano de 2017 firmou contrato de 

telefonia com a requerente, com período de vigência de 24 (vinte e quatro) 

meses, ou seja, 14 de julho de 2019, sendo incluso no plano de telefonia 

02 número de telefone, e parcelas mensais de R$ 153,49 (cento e 

cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) cada. Sustenta que no 

dia 22 de julho de 2019 solicitou o cancelamento do plano, bem como a 

migração do plano pós-pago para pré-pago, oportunidade em que a 

requerida informou-lhe acerca da existência de uma pendencia de conta e 

multa proporcional da conclusão do contrato. Afirma que desconhecendo 

o débito em questão interpôs reclamação administrativa no PROCON-MT, a 

fim de declarar a nulidade do suposto débito, todavia restou inexitosa a 

resolução da situação, sendo ainda o seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito pela requerida no valor de R$ 5.915,88 (cinco mil 

novecentos e quinze reais e oitenta e oito centavos). Assim, requer a 

concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a exclusão 

de seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de multa. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Trata-se de pedido de tutela de urgência 

antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do 

mencionado dispositivo. Nesse passo, a relevância do direito está 

demonstrada pelos documentos constitutivos da empresa, ora parte 

autora, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e, o 

extrato que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionados 

nos Ids. 28263830, 28264194 e 28264237, em virtude de débito com a 

requerida, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na 

inicial. Sobre mais, tendo em vista tratar-se a autora de parte 

hipossuficiente na demanda, e por não haver, neste momento processual, 

indícios capazes de justificar a cobrança, tampouco da cobrança de multa, 

uma vez que a parte autora afirma ter solicitado cancelamento do plano de 

telefonia logo após do encerramento do prazo de vigência do contrato, é 

que o pedido deve ser deferido. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem 

advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados 

de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de 

débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se 

justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e 

da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da autora de seus cadastros, referente ao débito no valor de R$ 

5.915,88 (cinco mil novecentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), 

sob o contrato de nº 0305652863, inserido pela parte requerida, no prazo 

de 48 horas, sob as penalidades legais. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 27 de março de 2020 às 

10h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007664-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DE ALMEIDA ECHEVERRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência 

proposta por Elizandra de Almeida Echeverria em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, afirmando que é usuária dos 

serviços prestados pela ré através da unidade consumidora UC nº 

6/687889-6, e que a fatura do mês de outubro de 2018 veio em valor 

exorbitante de R$ 1.671,22 (mil reais, seiscentos e setenta e um reais e 

vinte e dois centavos), após a contestação da mesma a requerida 

informou que poderia apenas realizar o parcelamento do valor, alegando 

que o valor da fatura estava correto, entretanto a parte autora discorda do 

valor. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a 

requerida suspenda a cobrança fatura de R$ 1.671,22 (mil reais, 

seiscentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos), com vencimento 

em 24.10.2018, bem como para que se abstenha de incluir o nome da 

autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e a interrupção do 

fornecimento da energia elétrica. É a síntese do necessário. Decido. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a autora 

os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, 

do CDC, certo é que este pode ser deferido para a pessoa jurídica quando 

esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que 

retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que 

caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios 

estabelecidos pelo art. 2º do CDC[1]. Entretanto, o Superior Tribunal de 

Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a 

denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da 

lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de 

acordo com o previsto no art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor[2]. 

Na hipótese, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da autora frente à 

concessionária requerida, uma vez que não detém conhecimentos sobre o 

serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente no seu 

estabelecimento comercial, caracterizando-se, pois, como consumidora. 
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Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo 

que a plausibilidade do direito alegado pela autora encontra-se presente, já 

que a tese jurídica por ela aventada põe em total discussão a origem do 

débito questionado, decorrente da fatura questionada no valor 

respectivamente de R$ 1.671,22 (mil reais, seiscentos e setenta e um 

reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 24.10.2018, 

colacionada no Id. 21822345, corroborando a narrativa tecida na inicial. 

Destarte, considerando a discussão dos referidos débitos de valores de 

consumo não faturado, entendo que maior rigor e cautela deve a 

concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão 

arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o 

valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de 

energia é medida temerária. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir 

à parte autora caso a cobrança das faturas persistam, na medida em que 

consiste em uma forma de levar a autora ao pagamento do débito que 

entende devido. De qualquer forma, caso a autora não efetue o 

pagamento estará sujeita a eventual suspensão do fornecimento de 

energia, bem este essencial para à vida, à saúde, ao bem estar e a própria 

dignidade da pessoa humana, cujo fornecimento deve ser contínuo, muito 

mais quando a dívida é questionada em juízo. Não obstante, entendo que a 

medida aqui deferida em nada prejudica os interesses e direitos da 

requerida, em razão da provisoriedade do pronunciamento, pois se não for 

vencedora a tese jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá 

tomar as medidas necessárias para recebimento de seu crédito. Posto 

isso, defiro o pedido de tutela de urgência, formulado na inicial, pelo que 

determino seja a requerida intimada para que se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC 

nº 6/687889-6) em relação à fatura questionada, ou que proceda com o 

seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e, ainda, se abstenha 

de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que 

couber a cobrança da fatura, sub judice, consoante requerido na inicial. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 27 de março de 2020 às 10:00 horas, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] 

TJMT - APELAÇÃO Nº 137197/2013 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS (RELATORA), 

Data de Julgamento: 19-03-2014. [2] RMS 27512/BA, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 23/09/2009.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020256-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

PIRELLI PNEUS 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 com 

pedido de declaração de desfazimento de reação contratual, cumulada 

com reparação por danos materiais e morais e pedido de liminar em 

antecipação de tutela proposta por Marcos Ferreira Alves, em desfavor de 

FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda e Pirelli Pneus Ltda, alegando em 

síntese, que adquiriu um veículo Fiat Siena Essence 1.6 DL, placa 

QCE6825, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), da primeira 

requerida em junho/2019. Sustenta que o veiculo apresenta defeito de 

fábrica, e logo quando saiu da concessionaria o veículo começou a 

apresentar defeitos nos pneus, não tinha estabilidade comprometendo a 

direção, razão pela qual levou o veículo a concessionaria no dia 

30.06.2019, sendo informado que o problema havia sido solucionado, 

contudo o problema persistia, sendo realizados testes no veículo e 

constatado que o defeito se encontrava no pneu. Aduz que no dia 

17.09.2019 encaminhou o veículo na segunda requerida, o qual fora 

emitidos laudos informando que o pneu apresentava consumo irregular na 

banda de rodagem provocada por fatores externos, tais como má 

utilização do veículo e que não havia falha nos pneus. Contudo, afirma que 

o veiculo se encontra com defeito de fábrica, correndo risco de vida, 

diante da falha na prestação de serviços das requeridas, razão pela qual 

requer a concessão da tutela de urgência a fim de determinar à imediata 

substituição do veículo viciado e/ou a devolução do valor do veículo, sob 

pena de multa. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência 

pretendida, a condenação da requerida e indenização por danos morais. É 

a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII - - a facilitação da defesa 

de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência”. Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 
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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. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Munido desses conceitos, cotejando-os 

com a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o 

pedido de tutela deve ser indeferido, pelos fundamentos que seguem. Com 

efeito, pretende o autor que a requerida substitua o veículo, haja vista a 

alegada existência de defeitos no automóvel, para tanto aportou aos autos 

a nota fiscal da compra do veículo e as ordens de serviços realizados no 

veículo (Ids. 27584884, 27584886, 27584888, 27584889), corroborando 

com a narrativa tecida na inicial. Contudo, verifica-se que não são provas 

inequívocas, capazes de propiciar o deferimento da medida nesta fase 

processual. Isso porque, tenho como temerária a concessão da tutela de 

urgência pretendida, considerando a necessidade de instauração do 

contraditório e dilação probatória de maneira a verificar a ocorrência da 

culpa pelos defeitos supostamente apresentados no veículo. Nestes 

termos, determinar que a requerida proceda de plano, com a substituição 

do veículo ou a devolução do valor referente à aquisição do mesmo, 

importaria em reconhecimento do direito da autora sem que sequer tenha 

sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, 

garantidos constitucionalmente, bem como eventual dilação probatória. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS EM 

VEÍCULO ADQUIRIDO DA RÉ. PEDIDO LIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO POR 

VEÍCULO NOVO OU FORNECIMENTO DE UM AUTOMÓVEL DURANTE O 

PERÍODO DE REPARO. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 

273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO EVIDENCIADOS. O 

deferimento da tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos 

requisitos dispostos no art. 273 do Código de Processo Civil. No caso, 

carece o pedido da parte autora de prova inequívoca do direito e da 

verossimilhança de suas alegações, pois os elementos trazidos aos autos 

não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito 

à substituição do automóvel, já em sede de liminar, por veículo novo ou ao 

fornecimento de um automóvel durante o período de reparo. Necessidade 

de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando propiciar 

manifestação da parte contrária e formação de juízo de valor mais seguro 

a respeito da pretensão veiculada, em especial a origem e extensões dos 

defeitos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70068740828, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 

Julgado em 19/05/2016). Assim, considerando que o acervo probatório até 

aqui produzido é insuficiente para o propósito almejado, e estando 

ausentes os requisitos ensejadores da tutela, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência formulado na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 27 de março de 2020 às 11h30min, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001624-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais com tutela de urgência proposta por Antonio Marcos 

Dias, em desfavor de OI Móvel S.A, alegando em síntese que adquiriu 

plano de telefonia com a requerida, cujo plano oferecia 50GB de internet 

4G para acesso livre, podendo ser compartilhado com até 04 (quatro) 

pessoas, no valor mensal de R$ 99,00 (noventa e nove reais). Contudo, 

começou a ter dificuldade em acessar a internet, bem como em realizar 

chamadas, retornando a loja da requerida, contudo posteriormente ficou 

impossível de utilizar o plano, solicitando por meio de aplicativo um reparo 

em sua internet, sendo que compareceu em sua residência, técnico que 

constatou defeito em sua rede e, que apesar da visita técnica seu serviço 

se manteve de baixa qualidade, inoperante na maior parte do tempo. 

Sustenta ainda, que considerando a falta do serviço prestado, ligou na 

central de atendimento da empresa requerida, o qual obteve informação 

que não existia cobertura 4G da operadora na região pretendida, 

oportunidade em que o autor solicitou a mudança de plano, sendo 

informado pela requerida a inexistência da cobrança de multa. Todavia, ao 

apesar do cancelamento a requerida continuou emitindo faturas com 

valores destoantes do contratado gerando um débito no valor de R$ 

461,04 (quatrocentos e sessenta e um reais e quatro centavos), inserindo 

ainda o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, requer a 

concessão da tutela de urgência a fim de que sejam canceladas as 

cobranças de contas inexistentes, devendo ainda a requerida realizar a 

devolução dos valores pagos em faturas do período contratado em razão 

da não utilização do plano contratado. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Inicialmente, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. 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.” 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 

os requeridos reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste 

modo, determino 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. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pois bem, observo que 

a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 175 de 306



próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido 

processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão 

final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas 

irreversíveis, mormente considerando a hipossuficiência da parte autora. 

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] 

Portanto, 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, bem porque as provas colacionadas aos autos não 

são suficiente a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, 

avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária 

segurança no exame da pretensão alegada na inicial. Nesse sentido, 

colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. 

TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Ante o exposto, ausente os 

requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o 

pedido de tutela formulado na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 30 de março de 2020 às 

08h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] Novíssimos Perfis do 

Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018253-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE BENEDITA 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):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Visto. Trata-se de ação de desconstituição de dívida 

c/c reparação por danos morais e antecipação de tutela ajuizada por 

Cleonice Benedita da Silva Melo, em desfavor de Telefônica S/A, 

afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto a 

parte requerida, entretanto, assevera que desconhece a dívida cobrada, 

sendo totalmente indevida. Afirma que em decorrência da negativação de 

seu nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, 

vez que tem seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da 

tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 

(hum mil reais). É o relatório necessário. Decido. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, concedo a requerente o benefício 

da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Da inversão do ônus da prova Quanto ao pedido 

de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, 

verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das 

Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades 

dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 

21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo; 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”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e determino a 

inversão do ônus da prova. Da Liminar O pedido de tutela de urgência 

merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito 

exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, 

entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido, restou demonstrada, principalmente por 

meio do documento de Id. 26456438, que mostra a negativação do nome 

da parte autora nos bancos de dados do SPC/SERASA, além da alegação 

de que desconhece a dívida. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim 

leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das 

vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se 

entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se 

ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que 

estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] 

Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da 

parte autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito 

implica no abalo ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na ordem 

patrimonial quanto moral. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 
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protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, 

não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta 

o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

medida pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente 

do banco de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 

97,04 (noventa e sete reais e quatro centavos). Expeça-se ofício ao 

SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora dos seus bancos 

de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida inscrição. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 30 de 

março de 2020 às 9h00min, a ser realizada pelo conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos 

termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já o requerente intimado da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se e 

intime-se a parte requerida para comparecer, alertando-o de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, intime-se à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. 

O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019381-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO PEDRO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO aos requerentes os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. 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) No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelos autores, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como o 

autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 30 de março de 2020 

às 11:00 horas, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 

334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Citem-se as requeridas, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020510-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SERGIO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

tutela de urgência e danos morais e materiais proposta por Renato Sergio 

Rondon em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, alegando em síntese, ser titular da unidade consumidora n.º 

6/2890113-0, a qual fora instalada em outubro/2018 em um sitio da família. 

Sustenta que após 42 quarenta e dois dias de uso do fornecimento de 

energia elétrica, recebeu fatura referente ao mês de novembro/2018, no 

valor de R$ 852,23 (oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e três 

centavos), o qual não correspondente com a sua media de consumo, visto 

que se trata de imóvel localizado em zona rural, nesta Comarca. Aduz que 

solicitou a requerida vistoria em seu padrão a fim de constatar a legalidade 

do débito, contudo não detectaram nenhuma irregularidade. Contudo, no 

mês seguinte recebeu outra fatura no valor de R$ 309,94 (trezentos e 

nove reais e noventa e quatro centavos), deixando de efetuar o 

pagamento das faturas correspondentes aos meses de novembro/2018 à 

agosto/2019, diante da ausência de condições financeiras para arcar com 

os valores das faturas. Afirma ainda que, o fornecimento da energia 
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elétrica em sua unidade consumidora, fora interrompido, vivendo a partir 

da interrupção sem energia elétrica, razão pela qual firmou termo de 

confissão de divida com a requerida. Todavia, posteriormente recebeu 

fatura de cobrança no valor de R$ 2.605,47 (dois mil seiscentos e cinco 

reais e quarenta e sete centavos), referente a suposto desvio de energia 

no ramal de entrada da sua unidade consumidora, dos últimos seis meses, 

cujo período em que o padrão se encontrava desligado. Assim, requer a 

concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a 

suspensão da cobrança referente a recuperação de consumo e que a 

requerida mantenha o padrão ligado até a produção de prova pericial. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 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, 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 os requeridos 

reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste modo, defiro 

a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 

pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual 

depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo 

que a plausibilidade do direito alegado pela parte autora encontra-se 

presente, já que a tese jurídica por ela aventada põe em total discussão a 

origem dos débitos questionados, dentre eles fatura decorrente de uma 

suposta recuperação de consumo, no valor de 2.605,47 (dois mil 

seiscentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), colacionada no Id. 

27648256, bem como o termo de confissão de dívida assinado pela parte 

autora referentes ao período de novembro/2019 a agosto/2019 (Id. 

27648832), o que corrobora com a narrativa tecida na inicial. Destarte, 

considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que maior rigor 

e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não proceda 

com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até 

que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão 

dos serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que se por em 

dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que 

podem advir à parte autora caso a cobrança das faturas persistam, na 

medida em que consiste em uma forma de levar a requerente ao 

pagamento do débito que entende devido e pelo próprio fato da empresa 

requerente ficar sem energia elétrica bem como pela própria família do 

autor ficar sem energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao 

bem estar e a própria dignidade da pessoa humana. Não obstante, 

entendo que a medida aqui deferida em nada prejudica os interesses e 

direitos da requerida, em razão da provisoriedade do pronunciamento, pois 

se não for vencedora a tese jurídica esboçada na petição inicial, a 

requerida poderá tomar as medidas necessárias para recebimento de seu 

crédito, razão pela qual defiro o pedido de tutela de urgência, formulado na 

inicial. Posto isso, determino seja a requerida intimada para que se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva 

unidade consumidora (UC nº 6/2890113-0), em relação às faturas 

questionadas, ou que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já 

ter suspendido, consoante requerido pela parte autora, bem como 

suspenda provisoriamente as cobranças referentes às faturas discutidas 

na presente demanda. Em caso de descumprimento, fixo com fulcro no 

artigo 537, do Código de Processo Civil, multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 30 de março de 

2020 às 10:00 horas, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do 

art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007053-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT26193/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASSER OMAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão c/c 

obrigação de fazer e pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

Celso Batista da Costa em desfavor de Yasser Omar, alegando em síntese 

que aproximadamente no ano de 2012 vendeu o veículo de marca GOL CL, 

Ano 1992, cor prata, placa JYE7794 ao requerido, pelo valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ficando pactuado que o autor 

enviaria o recibo da venda com firma reconhecida. Sustenta que enviou o 

recibo ao requerido, contudo não ficou com nenhum comprovante, sendo 

que foi surpreendido ao obter conhecimento da existência de multas e 

documentos atrasados perante o DETRAN-MT, entrando em contato com o 

requerido, o mesmo relatou que não realizou a transferência do veículo 

bem como não se encontra na posse do mesmo, desconhecendo o atual 

possuidor do bem móvel. Assim, aduz que o requerido agiu de má-fé, pois 

não realizou a transferência do veículo para seu nome, sendo assim não 

possuindo meios de localizar o veiculo a fim de compelir o atual possuidor 

a transferi-lo bem como vem suportando danos quanto a anotações de 

multas junto ao órgão regulador, requer a concessão da tutela de urgência 

a fim de que seja determinada a busca e apreensão bem como o bloqueio 

via RENAJUD do veículo sub judice, ainda seja oficiado o DETRAN-MT, 
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para o fim de tomar as providencias necessárias para suspender as multa 

até ulterior deliberação desse juízo. No mérito requer, seja o requerido 

compelido a realizar a transferência do referido veículo, bem como dos 

débitos advindas do veículo desde a sua aquisição. É o relatório do 

necessário. Decido. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Liminar 

Trata-se de tutela de urgência cautelar incidental (art. 305, caput, 

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. 

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica 

apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela deve ser 

indeferido, pelos fundamentos que seguem. Conforme mencionado 

alhures, trata-se de pedido de tutela de urgência de busca e apreensão do 

veículo GOL CL, Ano 1992, cor prata, placa JYE7794, objeto pactuado 

entre as partes. Nesse passo, verifica-se que a referida pretensão 

decorre em consequências fáticas irreversíveis, isso porque, não serve 

para compelir a requerida a efetivar a transferência do bem, outrossim, 

por não ter a parte autora realizado a comunicação de venda perante o 

órgão estadual de trânsito, a ensejar a retomada/bloqueio do bem da 

posse de quem quer que esteja através de ação de busca e apreensão, 

especialmente diante do mencionado na inicial, que o veículo se encontra 

na posse de terceiro de boa-fé. Não obstante, quanto ao pedido de 

suspensão da anotação de infrações e multas pendentes sobre o veículo 

sub judice, não é de ser concedido neste momento de cognição sumária, 

uma vez que suspensão/exclusão das infrações e multas, tal qual 

pugnado, depende da analise do mérito da demanda, quando então será 

possível atestar-se a veracidade dos fatos ora alegados pela parte 

autora, em decorrência da formação do contraditório e instrução 

processual. Isso porque, certo que o acatamento da pretensão da parte 

autora neste momento processual implicaria em reconhecer de forma 

sumária a responsabilidade da requerida por não proceder com a 

transferência do automóvel em nome do autor, 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. DANO 

INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Lado outro, certo que o autor pode 

ainda, na impossibilidade de aguardar a prolação de sentença nestes 

autos, intentar demanda judicial em face dos órgãos atuadores visando à 

baixa das anotações, com a demonstração de que não é o responsável 

pelas referidas infrações. Pelo exposto, considerando que não restou 

demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como 

a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro 

da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela formulado na petição inicial. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

06 de abril de 2020 às 10h30min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011841-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR SOUZA DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011841-25.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Em que pese à manifestação expressa do autor no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 03 de abril de 2020, às 09h00min, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade 

por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. 

CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro do prazo de 10 

(dez) dias antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que 

a audiência será cancelada e o prazo para contestar contar-se-á a partir 

do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, 

inciso II, ambos do CPC). As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Havendo autocomposição 

entre as partes, os autos serão conclusos para homologação judicial; não 

ocorrendo a solução consensual do conflito de interesses, o prazo para 

contestação será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente 

impugnação à contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão. Concedo os benefícios da 

justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001059-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA DA FONSECA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação revisional de consumo de 

energia elétrica c/c pedido de danos morais e pedido de tutela de urgência 

proposta por Silvia Cristina da Fonseca em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A, afirmando que é usuária dos serviços 

prestados pela ré através da unidade consumidora UC nº 6/368640-9, que 

após a troca do relógio medidor na residência da requerente realizada no 

mês de setembro/2016 a média de consumo passou de 170 kWh para 400 

kWh, não refletindo no consumo real. Requer a concessão de tutela de 

urgência para determinar a requerida suspenda a cobrança das faturas 

dos meses de novembro/2018 e dezembro/2018, de abril/2019 até 

novembro/2019 e a fatura de janeiro/2020, bem como para que se 

abstenha de incluir o nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção 

ao crédito e de realizar interrupção do fornecimento da energia elétrica. É 

a síntese do necessário. Decido. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO a requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Deste modo, no 

presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, 

considerando ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas 

pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de 

prova negativa, não há como a parte autora comprovar os fatos alegados 

na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência, 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. Pois bem, o primeiro requisito resta demonstrado pelos 

documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento da 

fatura referente aos meses de novembro/2018 e dezembro/2018, de 

abril/2019 até novembro/2019 e da fatura de janeiro/2020, constante no Id. 

27987087, corroborando a narrativa tecida na inicial. Tampouco há que se 

por em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos 

que podem advir à parte autora caso a cobrança das faturas 

questionadas persistam, na medida em que consiste em uma forma de 

levar a autora ao pagamento de débito que entende indevido. De qualquer 

forma, caso a parte autora não efetue o pagamento estará sujeita a 

eventual suspensão do fornecimento de energia, bem este essencial à 

vida, à saúde, ao bem estar e à própria dignidade da pessoa humana, cujo 

fornecimento deve ser contínuo, muito mais quando a dívida é questionada 

em juízo. Outrossim, considerando a discussão do referido débito, entendo 

que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar para que 

não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de 

modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho que 

qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária. Não 

obstante, entendo que a medida aqui deferida em nada prejudica os 

interesses e direitos da requerida, em razão da provisoriedade do 

pronunciamento, pois se não for vencedora a tese jurídica esboçada na 

petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas necessárias para 

recebimento de seu crédito. Posto isso, defiro o pedido de tutela de 

urgência, conforme pugnado pela parte autora, pelo que determino seja a 

requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC nº 6/368640-9) 

em relação às faturas questionadas, ou que proceda com o seu 

restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e, ainda, se abstenha de 

incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que couber 

a cobrança da fatura, sub judice, consoante requerido na inicial, 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 seu desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 3 de abril de 2020 às 9h30min, 

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 desse já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 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 (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002110-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c reparação de danos morais e pedido de tutela de urgência 

proposta por Simone Aparecida da Silva em face de Energisa Mato Grosso 

- Distribuidora de Energia S/A, afirmando que é usuária dos serviços 

prestados pela ré através da unidade consumidora UC nº 6/2612124-4, 

cadastrada como baixa renda, tendo um consumo médio de 258,12 kWh, 

correspondente a R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) de média 

mensal de pagamento. Contudo, desde o mês de setembro do ano de 2019 

vem recebendo faturas com valores exorbitantes, motivo pelo qual requer 

a revisão das faturas de novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, 

bem como requer a concessão de tutela de urgência a fim de que a 
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requerida se abstenha de proceder com a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em seu imóvel, bem como para que se abstenha de incluir 

o nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

pena de multa. É a síntese do necessário. Decido. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a requerente os benefícios 

da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida ao autor 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO 

CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO 

TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. 

PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora de energia 

elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, devendo, 

assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao consumidor. (...)

(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 

15/04/2015). Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, considerando ainda que além da verossimilhança das 

alegações trazidas pela parte autora, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte autora comprovar os 

fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 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. Pois bem, o primeiro requisito resta 

demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao 

questionamento da fatura referente ao mês de novembro/2019, no valor 

de R$ 309,38 (trezentos e nove reais e trinta e oito centavos); 

dezembro/2019, no valor de R$ 252,41 (duzentos e cinquenta e dois reais 

e quarenta e um centavos) e janeiro/2020, no valor de R$ 295,99 

(duzentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), constante 

no Id. 28302906, corroborando a narrativa tecida na inicial. Tampouco há 

que se por em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora caso a cobrança da fatura 

questionada persista, na medida em que consiste em uma forma de levar a 

autora ao pagamento de débito que entende indevido. De qualquer forma, 

caso a parte autora não efetue o pagamento estará sujeita a eventual 

suspensão do fornecimento de energia, bem este essencial à vida, à 

saúde, ao bem estar e à própria dignidade da pessoa humana, cujo 

fornecimento deve ser contínuo, muito mais quando a dívida é questionada 

em juízo. Outrossim, considerando a discussão do referido débito, entendo 

que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar para que 

não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de 

modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho que 

qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária. Não 

obstante, entendo que a medida aqui deferida em nada prejudica os 

interesses e direitos da requerida, em razão da provisoriedade do 

pronunciamento, pois se não for vencedora a tese jurídica esboçada na 

petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas necessárias para 

recebimento de seu crédito. Posto isso, defiro o pedido de tutela de 

urgência, conforme pugnado pela parte autora, pelo que determino seja a 

requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC nº 6/2612124-4) 

em relação à fatura questionada, ou que proceda com o seu 

restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e, ainda, se abstenha de 

incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no que couber 

a cobrança da fatura, sub judice, consoante requerido na inicial, 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 seu desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 3 de abril de 2020 às 

08h00min, 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 desse já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

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 (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015685-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1015685-80.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR SANOS MORAIS E INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO proposta por Benedito da Silva Gomes em desfavor de Banco 

do Brasil S/A, alegando em síntese, que foi surpreendido ao obter 

conhecimento de que seu nome consta nos órgãos de proteção ao 

crédito, inserido pela parte requerida, tendo como referência um débito 

pendente, no valor de R$ 13.689,07 (treze mil, seiscentos e oitenta e nove 

reais e sete centavos), sob o contrato de nº 00000000000083531350. 

Contudo, sustenta que não possui nenhuma relação com a requerida, 

desconhecendo qualquer débito junto a empresa requerida e 

consequentemente os débitos apontados no extrato dos órgãos de 

restrição ao crédito. Assim, requer a concessão de tutela de urgência a 

fim de que seja determinada a exclusão de seu nome dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de multa. 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 
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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 os fatos alegados 

na inicial. 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 tutela de urgência Nos termos do art. 300 do CPC, 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Na espécie, verifico que o pedido de 

antecipação de tutela não merece deferimento, pois não estão presentes 

os requisitos necessários a possibilitar seu acolhimento, em especial o 

perigo de dano irreparável. Visa o requerente a concessão de tutela 

antecipada para ser determinada a imediata retirada do seu nome dos 

cadastros de inadimplentes, sob a alegação de que não reconhece a 

dívida e que a restrição tem lhe causado constrangimentos. Ocorre que, 

referida restrição creditícia ocorreu em 28 de abril de 2015, conforme 

extrato da administradora do SCPC, constante no id, n. 25334037, de modo 

que não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, posto que a inclusão do nome da requerente nos cadastros de 

inadimplentes ocorreu há mais de 4 anos. Ainda, conforme se depreende 

do extrato do Serviço de Proteção ao Crédito o autor teve seus dados 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito por outras empresas, 

referente a débitos de 2017/2016, e não há nada nos autos que indique ou 

comprove que referidas inclusões também são indevidas, ou até mesmo, 

que se encontra em discussão judicial. Neste sentido, colaciono o seguinte 

julgado do e. Tribunal de Justiça: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE 

TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS – INADIMPLÊNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DO NOME 

EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO 

PASSÍVEL DE OCASIONAR DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM A RÉ – NÃO 

DESMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – 

RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO DE BOLETO DA 1ª 

MENSALIDADE/MATRÍCULA PELO PRÓPRIO AUTOR – INADIMPLÊNCIA 

POSTERIOR INCONTROVERSA - MATÉRIA EM DEBATE QUE ENSEJA 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.” (AI, 112613/2013, 

DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 02/04/2014, Data da publicação no DJE 07/04/2014.) Além 

do mais, só deve ser admitida a concessão de tutela antecipada sem a 

oitiva da parte contrária se a resposta do réu puder comprometer a própria 

efetividade da tutela urgente, o que não acontece no caso concreto, pelo 

contrário, oportunizar o contraditório é importante para se apurar a 

verdade sobre todo o ocorrido (art. 9º do CPC). Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pela parte autora, o que faço com fulcro no art. 300 do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 11:00 horas, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007882-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE MOTTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos materiais e morais com pedido liminar proposta por 

Renata de Motta Silva em desfavor de MRV Prime Parque Chapada do 

Horizonte Incorporações Spe Ltda, alegando em síntese, que celebrou 

contrato de compra e venda com a requerida de imóvel constituído pelo 

apartamento nº 105, no condomínio Parque Chapada dos Cristais, nesta 

Comarca, pelo valor de R$ 134.250,00 (cento e trinta e quatro mil duzentos 

e cinquenta reais). Sustenta que após a sua instalação no imóvel, este 

começou apresentar problemas estruturais, razão pela qual solicitou junto 

à requerida reparos em seu apartamento, contudo a requerida se mantem 

inerte a atender a sua solicitação, condicionando ao pagamento de 

parcelas que se encontram abertas, as quais a autora afirma não ter 

adimplido, uma vez que a requerida não apresentou nenhuma solução 

para os problemas estruturais do apartamento. Assim requer a concessão 

da tutela de urgência a fim de que seja determinado a requerida que se 

abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

em virtude do débito mencionado e, no mérito requer dentre outros pedidos 

seja a requerida obrigada a realizar a reforma no imóvel sub judice. 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 os fatos alegados 

na inicial. 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 tutela de urgência Pois bem. 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. Outrossim, o art. 300, §3º, 

do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica 

apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela deve ser 

indeferido, pelos fundamentos que seguem. Isso porque, pretende a parte 
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autora que a requerida se abstenha de encaminhar seu nome para os 

órgãos de proteção ao crédito, em virtude de 18 parcelas do contrato de 

financiamento do imóvel sub judice que se encontra em aberta, por mera 

espontaneidade de sua parte, sob argumento de não concordar com 

ausência de solução pela requerida em realizar o conserto dos defeitos 

supostamente apresentados no imóvel adquirido. Assim, impende destacar 

que sem embargo da pretensão da postulante de não arcar com o 

pagamento das parcelas, em razão da pretensa inércia da parte requerida 

em realizar a reforma no imóvel da parte autora, tal pressupõe 

reconhecimento de culpa pelos defeitos supostamente apresentados no 

imóvel, por inexecução voluntária da requerida, sendo esta análise afeita 

ao próprio mérito da ação. Consigne-se, por oportuno, que questões como 

a retratada no caso dos autos, envolvendo os defeitos no imóvel, exigem 

apuração mediante prova inconteste, mormente quando tem por 

fundamento suposto inadimplemento contratual das partes. Desse modo, 

levando se em consideração o alegado pela parte autora de que se 

encontra há 18 meses sem realizar o pagamento das parcelas referentes 

ao contrato de compra e venda, bem como o extenso lapso temporal do 

conhecimento dos defeitos no imóvel, inexiste prejuízo à autora em 

aguardar o provimento jurisdicional a ser proferido ao final da lide. 

Ademais, considerando que a autora deverá efetuar o pagamento da 

dívida contraída, afastando, assim, possível mora, resta prejudicado o 

pronunciamento deste juízo sobre o pedido de abster a inserção do nome 

da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, afrontando ao princípio 

da obrigatoriedade dos contratos. Destarte, não havendo, em sede de 

cognição sumária a demonstração dos requisitos necessários para o 

deferimento da medida vindicada, indefiro o pedido de tutela de urgência 

formulados na peça inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 03 de abril de 2020 às 11:00 horas, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1011725-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFRANIO GERONIMO SILVA DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE LEITE (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de reintegração de posse 

com pedido liminar proposta por Afranio Jeronimo Silva de Paula em 

desfavor de Maria José Leite. Pois bem. Tenho que conveniente à 

justificação prévia do alegado, razão pela qual designo audiência para o 

dia 25 de março de 2020, às 16:00 horas. Venha à parte autora 

apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze), a contar da 

publicação da presente decisão (§4º, art. 357, CPC). Desde já fica o 

advogado da parte autora cientificado de que cabe a ele o dever de 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto a parte 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. Conforme dispõe o artigo 562 do CPC, cite-se a 

parte requerida para comparecer à audiência, em que poderá intervir 

desde que o faça por advogado. O prazo para contestar é de 15 dias (art. 

564, caput, do CPC/2015), a partir da intimação da decisão que deferir ou 

não a medida liminar (artigo 564, § único, do CPC/2015), seguindo a partir 

daí o rito do procedimento comum. Intime-se a parte autora. Expeça-se o 

necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000149-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000149-92.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a autocomposição 

(art. 334 do CPC), e considerando que a conciliação/mediação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios. 

Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de 

Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, estimular e difundir a 

sistematização da mediação, com o objetivo de reduzir a excessiva 

judicialização de conflitos de interesses e nos termos da Ordem de 

Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de mutirões, bem 

como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os autos 

encaminhados para 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 6 de abril de 2020, às 08h00min, 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 a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência 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 (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência 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 partes 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 
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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 as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018031-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA CAPPARELLI (AUTOR(A))

RENATO BACARJI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO 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 

indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada proposta por Renato Bacarji e Renata 

Silva Capparelli em desfavor de Construtora Pacto Ltda., alegando em 

síntese, firmaram contrato de compra e venda de imóvel localizado no 

empreendimento denominado Green Ville Residence, neste comarca, pelo 

valor de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais). Sustentam que 

o prazo para entrega do imóvel findou-se, contudo não fora entregue para 

os autores, e mesmo tentando contato com a requerida para solucionar o 

ato, esta se mantem inerte, razão pela qual requerem a concessão da 

tutela de urgência a fim de determinar que a requerida entregue o imóvel 

no prazo de 15 (quinze) dias, ou alternativamente assuma os pagamentos 

dos aluguéis dos autores até a efetiva entrega do imóvel. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO aos requerentes os benefícios da gratuidade da justiça, até 

que se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. 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) No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelos autores, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como o 

autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da tutela de urgência 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Pois bem, 

depreende-se dos autos, que os autores entabularam em março/2017, 

contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel, 

correspondente ao apartamento nº 102, do bloco 01, no empreendimento 

Green Ville Residence, nesta Comarca. Ademais, no respectivo contrato 

firmado, restou estipulado que o prazo de estimado para conclusão da 

unidade residencial objeto do pacto seria de 548 (quinhentos e quarenta e 

oito) dias, contados a partir da liberação dos recursos do financiamento 

para a construção da presente (cláusula 16ª), havendo ainda um prazo de 

tolerância de 90 (noventa dias) conforme indicado no parágrafo primeiro 

da mesma cláusula, consoante contrato colacionado no Id. 26377448. 

Entretanto, observa-se que ainda que decorridos os prazos para entrega 

do imóvel, conforme estabelecido em contrato, não há, neste momento 

processual, demonstração de que, a requerida vem procedendo com o 

atraso injustificado para conclusão das obras, que não configure caso 

fortuito ou força maior, admitidos pelo ordenamento, diante da não 

comprovação da alegada desídia da parte requerida. Ainda, não resta 

efetivamente demonstrado que os autores vem atualmente cumprindo com 

suas obrigações quanto ao pagamento do contrato para com a requerida, 

na medida em que não colacionou comprovante de pagamento referentes 

ao contrato em questão. Outrossim, compelir a requerida a arcar com 

eventuais danos materiais, quais sejam os valores despendidos para 

pagamentos de aluguéis, sem ao menos lhe possibilitar o contraditório 

acerca dos fatos narrados nos autos, implicaria em verdadeira 

precipitação temerária, eis que as provas carreadas junto à inicial não 

convencem quanto ao efetivo adimplemento contratual por parte da autora 

e quanto à inexecução voluntária por parte da requerida. Finalmente, é de 

se ponderar ser tolerável eventual atraso desde que pautado em 

justificativas plausíveis. Entretanto, a verificação da ocorrência, ou não, 

dos motivos que teriam ensejado eventual descumprimento da data 

prevista para conclusão da obra dependem da angularização da relação 

processual. Assim, considerando que o acervo probatório até aqui 

produzido é insuficiente para o propósito almejado, estando ausentes, 

portanto, os requisitos ensejadores da tutela, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 06 de abril de 2020 às 09:00 horas, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018029-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY MARIA DA LUZ PEREIRA (REQUERENTE)
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NELSON UCHOAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição do indébito com pedido de antecipação da tutela e 

reparação dos danos morais proposta por Nelson Uchoas Pereira e 

Waldecy Maria da Luz Pereira, em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A e Chubb Seguros Brasil S.A, alegando em 

síntese, ser possuidores da unidade consumidora n.º 6/750547-2, 

cumprindo com a obrigação de realizar o pagamento de todas as faturas 

referente ao fornecimento de energia elétrica. Sustenta que em julho/2017 

solicitou vistoria em sua unidade consumidora, isso porque começou a 

perceber lançamento de um seguro residencial em suas faturas de 

energia elétrica, o qual alega nunca ter contratado, e mesmo tentando 

solucionar a situação junto à requerida, esta se mantém inerte, quanto ao 

pedido de cancelamento e revisão das faturas emitidas desde 

janeiro/2014, cobrados indevidamente, sem contratação pelos autores. 

Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que 

a requerida suspenda a cobrança da taxa denominada “taxa de seguro 

residencial”, sob pena de multa. 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 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, 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 os requeridos 

reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste modo, defiro 

a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da tutela de urgência 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Efetivamente, o 

primeiro requisito encontra-se demonstrado através das faturas de 

energia elétrica apresentadas juntamente com a inicial que demonstram o 

lançamento no valor de R$ 5,09 (cinco reais e nove centavos) 

mensalmente desde janeiro/2014, referente ao seguro residencial, o qual a 

parte autora afirma desconhecer a sua contratação, o que corrobora a 

narrativa apresentada na inicial. No entanto, de outra parte, o perigo de 

dano não restou comprovado nos autos, uma vez que dos documentos 

carreados com a exordial, bem como mencionado pela parte autora, o 

lançamento começou a ser realizado nas faturas da parte autora desde o 

ano de 2014, ou seja, desde o ano de 2014 os valores lançados em sua 

fatura de energia elétrica seriam indevidos, dessa forma, diante do 

extenso lapso temporal decorrido, aproximadamente 06 (seis) anos, é de 

se colocar em dúvida os fatos narrados na inicial, porquanto se realmente 

a autora entende como indevidos os respectivos lançamentos, diante de 

suas dificuldades financeiras, deveria ter se insurgido contra eles há 

muito tempo. Essa circunstância – considerável transcurso de tempo - 

induz à vulnerabilidade dos fatos narrados da inicial, estando ausente a 

urgência da tutela pugnada. Ante o exposto, ausentes os requisitos para 

deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o pedido de tutela 

formulado na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 06 de abril de 2020 às 08h30min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Citem-se as requeridas, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016520-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO IMBELLONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 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 declaratória de 

descumprimento e rescisão contratual com indenização por danos 

materiais e morais proposta por Marcelo Falcão Imbelloni em desfavor de 

Orleans Empreendimentos Ltda. e, Cipasa Várzea Grande Var1 

Desenvolvimento Imobiliário Ltda, alegando em síntese, firmou contrato de 

compra e venda de imóvel com as requeridas, qual seja, lote nº 18 do 

condomínio urbanístico Verana Várzea Grande I, com previsão de entrega 

em setembro/2018, pelo valor de R$ 85.621,89 (oitenta e cinco mil 

seiscentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos). Sustenta que 

decorridos alguns meses da aquisição percebeu que as obras estavam 

paralisadas e abandonadas, e ainda o prazo para entrega do imóvel 

findou-se, sendo que já contado o prazo de 180 dias, havendo 

descumprimento contratual pelas requeridas, culminando pelo 

desinteresse do requerente no prosseguimento do negócio. Assim requer 

a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão das 

parcelas mensais a partir da mensalidade 28/132, bem como seja 

determinada que as requeridas se abstenham de inserir o nome do autor 
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nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão 

do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material judicializada 

está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela requerida ao autor representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CDC APLICABILIDADE. 

DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES 

PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. INDEXISTÊNCIA. I. A relação 

jurídica estabelecida entre as partes em um contrato de promessa de 

compra e venda de unidade imobiliária é de consumo, pois o comprador é 

destinatário final do produto oferecido pela construtora. (...) (TJDF - APC 

20130110054020, 6ª Turma Cível, Relator José Divino de Oliveira, 

Publicado no DJE : 15/12/2015 ). No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como o 

autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da tutela de urgência 

Trata-se de tutela 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. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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 

probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelo documento 

pessoal da autora, especialmente pelo instrumento particular de promessa 

de compra e venda de unidade imobiliária, firmado entre as partes, de 

imóvel situado nesta comarca (Ids. 25684920, 25686563, 25686571 e 

25686581), o que corrobora com a narrativa tecida na inicial. 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 prosseguir no 

pagamento das parcelas referentes ao contrato, tendo em vista a sua 

pretensão em rescindir o mesmo. Ressalto que é certo que a rescisão de 

contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por 

isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória. 

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 o requerente do pagamento de encargos decorrentes da 

rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa. Impende ressaltar 

que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o 

estado da ré, pois se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se 

utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e 

acréscimos, se existentes. 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). Na mesma toada, 

tenho pelo deferimento do pedido visando que a parte requerida se 

abstenha de levar o nome do autor aos cadastros dos órgãos de proteção 

ao crédito, considerando a tese acima consignada. Destarte, havendo em 

sede de cognição sumária a demonstração dos requisitos necessários 

para o deferimento da medida vindicada, é de ser deferido parcialmente o 

pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Posto isso, defiro 

parcialmente os pedidos de tutela formulados na inicial, devendo as 

requeridas serem intimadas para que suspendam provisoriamente as 

cobranças relativas ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e 

Venda de Unidade Imobiliária, objeto da presente demanda, e, ainda, se 

abstenha de encaminhar o nome do autor ao cadastro dos órgãos de 

proteção ao crédito, 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. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 06 de abril de 2020 às 10:00 horas, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Citem-se as requeridas, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c 

devolução de quantias pagas e indenização por danos morais proposta 

por Lidia Maria Jantsch em desfavor de Orleans Empreendimentos Ltda. e, 

Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda, alegando 

em síntese, que em novembro/2015 firmou contrato de compra e venda 

com as requeridas, de unidade residencial nº 02 no empreendimento 

Verana, nesta comarca, pelo valor de R$ 121.292,94 (cento e vinte e um 

mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos). 

Sustenta que já realizou o pagamento de R$ 50.199,00 (cinquenta mil 

cento e noventa e nove reais), contudo o prazo para entrega do imóvel 

findou-se, sendo que já contado o prazo de tolerância de 180 dias, 

havendo assim o descumprimento contratual pela requerida, razão pela 

qual requer a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar que as 

requeridas restituam o valor pago mediante depósito em conta corrente da 

autora, ou alternativamente, realizem o depósito em conta judicial, sob 

pena de multa, bem como se abstenham de efetuar qualquer tipo de 

cobrança judicial e se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 
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que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CDC APLICABILIDADE. DEVER DE 

INFORMAÇÃO. OFENSA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. 

RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. INDEXISTÊNCIA. I. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes em um contrato de promessa de compra e 

venda de unidade imobiliária é de consumo, pois o comprador é 

destinatário final do produto oferecido pela construtora. (...) (TJDF - APC 

20130110054020, 6ª Turma Cível, Relator José Divino de Oliveira, 

Publicado no DJE: 15/12/2015). No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como o 

autor comprovar os fatos alegados na inicial. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova conforme postulado na inicial. Da tutela de 

urgência Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Efetivamente, a probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelos 

documentos pessoais da autora (Id. 26814831), o instrumento particular 

de promessa de venda e compra de unidade autônoma 02, da quadra 02 

firmada entre as partes com previsão de entrega no mês de 

setembro/2018 (Ids. 26831992, 26831995, 26831999, 26832003 e 

2632005). Aliem-se a isso a comprovação nos autos da relação jurídica 

entre as partes, pelo extrato do cliente colacionado no Id. 26814834, com 

data de emissão em 21.10.2019, especialmente a notificação enviada pela 

parte autora através do e-mail bem como por correio comunicando a 

requerida a sua pretensão de rescindir o contrato e de obter a restituição 

do valor já adimplido, conforme Ids. 26831684 e 26831686. 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 prosseguir no 

pagamento das parcelas referentes ao contrato, tendo em vista a sua 

pretensão em rescindir o mesmo. Ressalto que é certo que a rescisão de 

contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por 

isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória. 

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, 

bem como que as requeridas se abstenham de inserir o nome da autora no 

banco de dados de órgão de restrição de crédito. O que, frise-se, não 

implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o 

requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo 

quanto se apurará no deslinde da causa. Impende ressaltar que inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios 

legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se 

existentes. 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). No mesmo sentido, ainda que a 

autora tenha direito, neste momento de cognição sumária, a devolução do 

valor pago referente às parcelas do contrato de compra e venda sub 

judice, implicaria em reconhecimento de plano das suas alegações, o que 

não é viável neste momento processual, sob pena de adiantar o mérito da 

demanda. Contudo, observa-se cabível o pedido de depósito judicial do 

valor incontroverso despendido pela parte autora, uma vez que em sendo 

caso de improcedência da demanda, poderá realizar o levantamento 

imediato dos valores, inexistindo qualquer ilegalidade para tanto. Destarte, 

havendo em sede de cognição sumária a demonstração dos requisitos 

necessários para o deferimento da medida vindicada, é de ser deferido o 

pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Posto isso, defiro os 

pedidos formulados em sede de tutela de urgência e determino sejam as 

requeridas intimadas para que no prazo de 15 (quinze) dias, a) deposite 

judicialmente o valor pago pela parte autora, referente ao contrato sub 

judice, b) para que suspendam provisoriamente as cobranças relativas ao 

Contrato de Compra e Venda, objeto da presente demanda e, c) ainda, se 

abstenham de encaminhar o nome da autora ao cadastro dos órgãos de 

proteção ao crédito, consoante requerido na inicial. Em caso de 

descumprimento, fixo 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. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 06 de abril de 2020 às 09h30min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Citem-se as requeridas, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001242-90.2020.8.11.0002. AUTOR: VALERIA PENNACCHI ALFINO REU: 
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MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 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 portadora de Mal de Alzheimer, 

apresentando quadro de dependência física, não deambulando por queda 

e fratura de quadril. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT) para análise e parecer, que consignou: “1- Quanto à doença 

alegada: Paciente de 84 anos, com mal de Alzheimer restrito ao leito, não 

deambulando por queda e fatura de quadril, apresentando problemas de 

deglutição. Necessita suporte e cuidados Home Care, incluindo: a) médico 

clinico – com visita mensal; b) equipe de enfermagem 24 ou 12h – c) 

nutricionista 2x/mês d) fisioterapeuta diário 2- Quanto à necessidade da 

realização de home care: Não ficou estabelecida a necessidade da 

modalidade de home care. Sendo elegível na modalidade de atenção 

domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde 3- Quanto ao pedido: É 

pertinente na modalidade de Atenção Domiciliar do SUS. 4- Quanto à 

urgência do procedimento: não há urgência; não há risco de vida; não há 

de perda de oportunidade”. 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 Sinop, 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
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Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita, bem como prioridade de 

tramitação por se tratar de pessoa idosa, se o caso. Anote-se. Os autos 

foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e 

parecer, que consignou: A Pirfinidona é utilizada para tratamento da 

fibrose pulmonar idiopática – FPI (doença que atinge os dois pulmões, 

caracterizada por aparecimento de fibrose, ou seja, tecido de cicatriz, que 

substitui o tecido pulmonar normal e provocando falta de ar. Tem indicação 

de bula, entretanto não Assegurado pelo SUS O Ministério da Saúde do 

Brasil não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para 

tratamento da Fibrose Idiopática Pulmonar (FPI). Desta forma as 

medicações disponibilizadas no SUS não especificamente destinadas ao 

tratamento de Fibrose Idiopática Pulmonar (FPI).” Concluindo, também, que 

o laudo médico, apresentado pelo paciente comprova a necessidade dele 

fazer uso do referido fármaco para total controle da doença, esvazia-se 

qualquer discussão acerca do direito de fornecimento, já que a saúde, 

além de obrigação do Estado, é direito social e garantia imodificável do 

cidadão (Art. 196 da CF). Nesse sentido, na esteira do artigo 15, § 7º, 

inciso I, da Lei nº 8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, o juiz não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a 

Administração Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou 

laboratório de fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado 

produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas 

unidades de saúde. Assim, com relação ao medicamento solicitado, há, em 

cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC). Diante do exposto, 

concedo a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega 

pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento 

“Pirfenidona (Esbriet ) 267mg ”, observando o princípio ativo e sem 

preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como 

submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do 

trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o 

que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar 

diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado nº 02 da III 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o 

prazo de até 15 dias para cumprimento. Determino, desde pronto, que, 

quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do 

medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este 

juízo imediatamente. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem 

lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, 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 

Requerida para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 

335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). À 

Secretaria para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022261-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

 

Vistos, Aguarde-se em cartório nova manifestação. É preciso, porém, em 

prosseguimento ao feito, à vista dos Enunciados nº 02, 53 e 56 de 

Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde (Enunciado 

nº 02 – Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela 

provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e 

prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor 

da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, 

considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação 

sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida; Enunciado nº 53 - 

Mesmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo 

princípio da economicidade, deve ser facultada a aquisição imediata do 

produto por instituição pública ou privada vinculada ao Sistema Único de 

Saúde – SUS, observado o preço máximo de venda ao governo – PMVG, 

estabelecido pela CMED; Enunciado nº 56 - Havendo depósito judicial ou 

sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, 

produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da 

parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas 

hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e 

fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros 

poderão ser observados), a parte Autora juntar nos autos relatório 
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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, bem como apresentar orçamentos de drogaria com selo do 

programa farmácia popular e dos medicamentos genéricos caso possua, 

ao invés do remédio comercial de marca/laboratório escolhido pelo médico 

(se for o caso). Deverá constar nos orçamentos o telefone da 

farmácia/estabelecimento para eventual constatação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001578-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ULIANO DE BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRADESCO SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001578-94.2020.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDUARDO 

ULIANO DE BRITO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE CAMPO 

VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, BRADESCO SAUDE S/A Vistos, 

Defiro a parte Autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam 

os autos sobre ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta no interesse de Eduardo Uliano de Brito, 

em face do Estado de Mato Grosso, do Município de Campo Verde e do 

Bradesco Saúde S.A, visando o fornecimento do medicamento 

Sandostantin Lar 30mg (octreotida). Os autos foram remetidos ao Núcleo 

de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, dado a urgência e 

relevância do caso, que consignou: “Sandostantin Lar (octreotida): Alívio 

de sintomas associados com a superprodução de alguns hormônios 

específicos e outras substâncias relacionadas pelo estômago, intestino ou 

pâncreas. É disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio 

do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CAEF), e sua 

dispensação é de responsabilidade do gestor ESTADUAL, para a patologia 

ACROMEGALIA, portanto não contemplado para a patologia do autor”. Pois 

bem. Nos termos do art. 196 da Constituição da República (CRFB/1988), a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, representando, assim, uma 

garantia constitucional para o indivíduo. Vale destacar que o art. 198 da 

CRFB/1988, ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece 

que este será financiado pela União, Estados-membros e Municípios, do 

que decorre a responsabilidade solidária dos referidos entes públicos no 

caso posto nos presentes autos. Como forma de garantia e preservação 

da saúde, encontra-se incluído no campo de atuação do SUS a 

assistência terapêutica integral, nos termos do inciso, I, alínea d, do art. 6º 

da Lei nº 8.080/1990, devendo ser assegurado a pessoas desprovidas de 

recursos financeiros o acesso ao tratamento de que necessitem. Em 

observância ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de 

saúde, destaca-se, nos termos da jurisprudência dominante, que a 

garantia à saúde se operacionaliza quando o Estado, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propicia aos necessitados não “qualquer 

tratamento”, mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar 

ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento (STJ, Primeira Turma, RMS 

nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, publicado em 24/08/2010). A 

necessidade do medicamento resta comprovada, tanto por documentos 

trazidos pela parte Requerente, quanto pelo parecer do NAT. Da mesma 

forma, o custo do medicamento torna inviável a aquisição pela parte 

Requerente. Tenho que restou comprovado nos autos que nem a parte 

Requerente, nem sua família, possuem condições financeiras de 

assegurar o custeio de seu tratamento, que é de caráter notoriamente 

imprescindível. Presente, dessa maneira, a hipossuficiência. Importante 

salientar que, apesar de o STJ exigir como requisito a ineficácia, para o 

tratamento da moléstia, dos outros fármacos fornecidos pelo SUS, fica 

límpido, através do parecer, que o tratamento do câncer não é similar ao 

de outras doenças, em que há medicamentos padronizados e 

escalonados para a patologia. No caso do tratamento oncológico, os 

medicamentos são entregues ao se analisar o caso concreto, não de 

forma direta, mas, como dito, por intermédio de ações e programas das 

unidades especializadas no tratamento das neoplasias. Dessarte, não há 

que se exigir, no caso concreto, a ineficácia de outros fármacos, eis que 

o tratamento contra o câncer é feito de forma integral e integrada. Verifico, 

portanto, haver indícios, à saciedade do juízo, no sentido da 

imprescindibilidade de que a demandante tenha acesso ao medicamento 

pleiteado na presente ação, para a manutenção da vida e da integridade 

física. Presentes, por conseguinte, o perigo de dano e a probabilidade do 

direito elencado no art. 300 do Código de Processo Civil. Com tais 

considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, 

bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente 

a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar o 

fornecimento do medicamento até que haja a progressão da doença, nos 

termos do receituário médico e, se necessário, de utilização hospitalar do 

medicamento que seja por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou 

Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade 

Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados 

perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia –UNACON. Concedo o prazo de até 48h para cumprimento. 

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente. Comunique(m)

-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da 

referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, 

ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1051280-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON CEZAR MOURA PEREIRA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1051280-23.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: EVERTON CEZAR MOURA 

PEREIRA DA COSTA IMPETRADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Defiro a assistência judiciária gratuita à parte Autora. Anote-se. Trata-se 

de ação ordinária de obrigação de fazer para tratamento de saúde, 

visando à realização de cirurgia de artroplastia total de quadris. Relatados, 

decido. A concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento 

jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito 

perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo em caso de delonga na sua concessão (art. 300, CPC). Os 

autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e 

parecer, que consignou: “1. Quanto à doença alegada: osteonecrose de 

cabeça femoral bilateral. 2. Quanto à necessidade do procedimento 

solicitado: há a necessidade de cirurgia; paciente ainda não apresenta 
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osteoartrose. 3. Quanto à urgência do procedimento: Possivelmente 

trata-se de um caso eletivo; nada indica se tratar de um caso de 

urgência.”. Aliada às informações do NAT, constato dos documentos 

clínicos juntados que de fato a parte Autora comprovou que necessita da 

realização do procedimento cirúrgico, conforme receituário médico. Deste 

modo, comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o 

referido procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a 

tutela de urgência. Por fim, vale ressaltar que, em que pese não se negar 

a necessidade de atendimento a Parte Requerente, trata-se de pedido de 

procedimento eletivo no qual a demora não acarretará riscos à mesma, 

podendo ser agendado e realizado com certa brevidade. Ante o exposto, 

defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o os Requeridos 

providenciem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão do 

Requerente Everton Cezar Moura Pereira da Costa na Central de 

Regulação para realização do procedimento cirúrgico (conforme indicação 

médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 120 (cento 

e vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da 

patologia que a acomete. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade 

solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, 

registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de 

realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. 

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às 

vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este 

Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para 

apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do 

CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, 

ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). 

Havendo certidão do oficial de justiça dando conta da inviabilidade da 

intimação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência 

em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a 

citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 a 254 do CPC. 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com urgência. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019567-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIO DALL AGNOL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019567-50.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IVANIO DALL 

AGNOL ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO 

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 clínicas relativas ao caso em apreço. Trata-se de ação 

civil pública com obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, 

proposta pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de 

Ivanio Dall Agnol, em desfavor do Estado de Mato Grosso, para tratamento 

de saúde, visando compelir os Requeridos a fornecerem os medicamentos 

Sofosbovir 40mg + Ledispovir 90mg e Ribavirina 250mg, conforme 

atestado médico. Relatados, decido. A concessão da tutela provisória de 

urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada 

a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua 

concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico, verifico que a conclusão do parecer apresentado pelo NAT nº 

1558/2019, aponta que: “Levispovir/Sofosbovir: As substâncias ativas no 

medicamento atuam em conjunto bloqueando duas proteínas diferentes de 

que o vírus necessita para crescer e se reproduzir, permitindo que a 

infecção seja permanentemente eliminada do organismo Registro na 

ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Sim. Responsabilidade de Atendimento: 

Componente Especializado de Assistência Farmacêutica - Estado”. Diante 

de tal quadro, destaco que não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar 

assistência à saúde, é certo que tal providência deve se dar à luz dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aliada a informação do 

NAT, os medicamentos são assegurados no Componente Especializado de 

Assistência Farmacêutica, sendo responsabilidade Estadual a gestão 

(aquisição e distribuição). É assente que os medicamentos previstos nos 

programas de distribuição gratuita do SUS devem ser fornecidos diante 

comprovação em receita médica atual e assinada por médico credenciado. 

Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, em parte, 

determinando a entrega pelos Requeridos, com a urgência que o caso 

requer, dos medicamentos Sofosbuvir 400mg + Ledipasvir 90mg e 

Ribavirina 250mg, observando o princípio ativo e sem preferência por 

marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte 

Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a 

necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer 

enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia 

de alto custo, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da 

Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 15 dias 

para cumprimento. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), 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 NCPC). 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. Havendo certidão do oficial de justiça dando conta da 

inviabilidade da intimação pessoal por suspeita de ocultação ou por 

constante ausência em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica 

desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos dos artigos 252 

a 254 do CPC. Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de 

Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão 

como mandado. Cite-se e intime-se, expedindo carta precatória, se for o 

caso. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017389-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA DAIANE DELUQUE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo: 1017389-31.2019.8.11.0002. AUTOR(A): PRISCILA 

DAIANE DELUQUE FRANCA RÉU: ESTADO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TANGARA DA SERRA Vistos, Trata-se de ação ordinária de obrigação de 

fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada por Priscila 

Daiane Deluque França, em desfavor do Estado de Mato Grosso e 
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Município de Tangará da Serra/MT. É o relatório. Decido Há ação idêntica 

isto é, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, que tramita perante 

esta mesma Vara, qual seja, processo n° 1017390-16.2019.8.11.0002. A 

demanda é, portanto, reprodução de outra anteriormente ajuizada e 

pendente de julgamento definitivo, devendo, em homenagem à segurança 

jurídica, ser extinta prematuramente. O Código de Processo Civil, em seu 

art. 337, assim define a litispendência: “(...) § 1º Verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada. (...) § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em 

curso.” Verifico que a causa de pedir e o pedido se coincidem. Portanto, 

resta caracterizada a litispendência e eventuais pedidos deverão ser 

deduzidos nos autos n° 1017390-16.2019.8.11.0002. Pelo exposto, 

reconheço a litispendência e, por consequência, julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V e § 3º, do 

Código de Processo Civil. Sem despesas ou honorários, diante da 

gratuidade da justiça que concedo a parte Autora. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no registro da 

ação e arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017111-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE MELO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

Vistos, Em prosseguimento ao feito, na presente data restou determinado 

nos autos nº 1039262-67.2019.8.11.0041 o remanejamento de valores 

para a aquisição da medicação em questão. Aguarde-se o oportuno 

traslado de decisão e alvará.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1055961-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO POUSO SALAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Vistos, Em 

prosseguimento ao feito, na presente data restou determinado nos autos n 

1000360-68.2019.8.11.0001 o remanejamento de valores para a aquisição 

da medicação em questão. Aguarde-se o oportuno traslado de decisão e 

alvará.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001159-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN JULIA BARBOSA OAB - MT25584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001159-74.2020.8.11.0002. AUTOR(A): DIVINA MARIA BARBOSA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro à parte Requerente os 

benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os autos sobre 

fornecimento do medicamento Xarelto 20MG, diante do diagnóstico de 

Trombose Venosa Bilateral. Quanto ao pedido antecipatório, importante 

destacar que nos Enunciados da III Jornada de Direito da Saúde promovida 

pelo CNJ em 18/03/2019, ficaram estabelecidas, dentre outras, as 

seguintes diretrizes: Recomenda-se a parte Autora da ação, a busca 

preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a 

judicialização desnecessária. “Enunciado nº 12 - A inefetividade do 

tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada 

por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, 

sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum 

Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação 

Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, 

doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso 

autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, 

fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de 

evidências.” Enunciado nº 13 - Nas ações de saúde que pleiteiam o 

fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, 

sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde 

– SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, 

alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando 

aplicável (Saúde Pública e Suplementar). Enunciado nº 14 - Não 

comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente 

dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública 

ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser 

indeferido o pedido. Enunciado nº 15 - As prescrições médicas devem 

consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a 

sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante 

a justificativa técnica.” Não se nega o direito dos necessitados de ter livre 

acesso à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada, e não o 

contrário. No caso concreto, encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico o parecer apresentado pelo NAT aponta que: “Xarelto 

(rivaroxabana): Tem indicação aprovada na ANVISA para prevenção de 

acidente vascular cerebral e embolia sistêmica em pacientes adultos com 

fibrilação atrial que apresente um ou mais fatores de risco ( insuficiência 

cardíaca, hipertensão, diabetes, entre outros), embolia pulmonar e 

trombose profunda. Registro na ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não 

Responsabilidade de Atendimento: não há; Alternativas no SUS: O SUS 

oferta a Varfarina”. Assim, na esteira do artigo 15, § 7º, inciso I, da Lei nº 

8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, o juiz não 

pode conceder provimento jurisdicional que vincule a Administração 

Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou laboratório de 

fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado produtos e insumos 

com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas unidades de saúde. 

Por outro lado, não se verifica nos autos a justificativa médica suficiente 

para a prescrição direta dos medicamentos pleiteados em detrimento dos 

demais medicamentos ordinariamente fornecidos pelo SUS. Assim, muito 

embora ciência da sentença de ID 23802511, determino que emende a 

parte Autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, ambos do CPC), pela 

juntada da justificativa médica atualizada acompanhada de cópia do 

prontuário e do histórico médico, para a prescrição direta do medicamento 

Xarelto 20MG em detrimento dos demais medicamentos dispensados pelo 

SUS para a mesma indicação daquele ora pleiteado, devendo esclarecer 

no laudo se a Parte Autora já realizou o uso dos medicamentos, justificar 

se tal alternativa foi esgotada ou se a medicação é inviável ao seu quadro 

clínico. Porventura haja opção por um dos medicamentos dispensados 

pelo SUS, deverá a parte Autora juntar o receituário (observados os 

critérios da Lei 9.787/1999 e do Enunciado 15 do CNJ). Cumprida a 

diligência ou decorrido o prazo acima, promova-se a imediata conclusão. 

Intime-se. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019153-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AGOSTINHA DE ASSIS SILVA (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 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1019153-52.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: ANA AGOSTINHA DE ASSIS SILVA Requerido: 
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REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da Lei 

12.016/2009, intimando as partes acerca da perícia médica para o dia 14 

de março de 2020 a partir 08:30, no consultório do perito, Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá 

- MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

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 Dados do Processo: Processo: 

1001614-39.2020.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): TAIZE SILVA DA COSTA Requerido: 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da Lei 

12.016/2009, intimando as partes acerca da perícia designada para o dia 

14 de março de 2020 a partir 09:20, no consultório do perito, Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá 

- MT. Perito Dr. João Baçan OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 29 de janeiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

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 Dados do Processo: Processo: 

1001534-75.2020.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: DANIELLY PAULO DE OLIVEIRA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da Lei 

12.016/2009, intimando as partes para comparecer no dia 14 de março de 

2020 a partir 10:00, no consultório do perito, Rua Barão de Melgaço, nº 

2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá - MT. Dr. 

João Baçan OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000093-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE LAURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000093-64.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: LEIDE LAURA DA SILVA Requerido: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, e art. 12 da Lei 12.016/2009, 

intimando as partes acerca da perícia designada para o dia 02 de março 

de 2020, ás 14:30h. Perito Deluse Karine Perin - (65) 99920-4422 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002601-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002601-12.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DE 

LURDES SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Visto... 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 18/03/2020, às 

15h30min, determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da 

parte autora e a inquirição das testemunhas indicadas. Intimem-se as 

respectivas partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma 

contida no artigo 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte 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, 27 de janeiro de 

2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005382-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005382-75.2017.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GERSON 

MARTINS DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto... 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 25/03/2020, às 14h, 

determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora 

e a inquirição das testemunhas indicadas. Intimem-se as respectivas 

partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma contida no 

artigo 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte 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, 27 de janeiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009686-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLERIANA NERIS GUARIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009686-83.2018.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OLERIANA 

NERIS GUARIN ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto... 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 25/03/2020, às 15h30min, determinando, 

como meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição 

das testemunhas indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus 

procuradores, devendo ser observada a norma contida no artigo 455 do 

CPC, cabendo ao advogado da parte 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, 28 de janeiro de 2020. Alexandre Elias 

Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000626-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLERIANA NERIS GUARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000626-86.2018.8.11.0002. AUTOR(A): OLERIANA NERIS GUARIN REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Visto... 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 25/03/2020, às 

14h30min, determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da 

parte autora e a inquirição das testemunhas eventualmente indicadas. 

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no artigo 455 do CPC, cabendo ao advogado 

da parte 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, 27 de janeiro de 

2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433838 Nr: 3325-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:MT 

12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Ywannes Pereira de Almeida - OAB/MT 22201-O, 

para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena 

de ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38858 Nr: 6643-54.2001.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEFI ARRUDA DE CARVALHO

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283, HUDSON LUIZ DE 

OLIVEIRA - OAB:21.613-MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Liomar Santos de Almeida - OAB/MT 21001-O, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312056 Nr: 8117-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEIZE DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, 

ROBERTO ANTONIO FACHHIN FILHO - OAB:OAB/MT 13.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Keywaldo Vieira Nascimento - OAB/MT 24652, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349486 Nr: 15436-25.2014.811.0002

 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: EDER SILVA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA PATRÍCIA PALÁCIO 

RIBEIRO NERY - OAB:11195/MT, ROGÉRIO CAMARGO NERY - 

OAB:18795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Rodrigo Guimarães de Souza - OAB/MT 19554, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451613 Nr: 12559-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: RICARDO SIQUEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE –MT, 

PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - 

OAB:MT/3205-B, RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - OAB:3205-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ e item 2.10.1 da CNGC, intimando Dr. Ricardo Siqueira Costa, 

OAB/MT n. 3205/B, para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo 

de três dias, sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do NCPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 193 de 306



 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316826 Nr: 13191-75.2013.811.0002

 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: BEATRIZ REGINA MARCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT, PAULO FERNANDO SCHNEIDER /CURADOR - UNIVAG 

- OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Paulo Fernando Schneider - OAB/MT 8117, para que 

devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser 

expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334763 Nr: 3277-50.2014.811.0002

 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 LOPES DE BARROS, VANILDES CLEUSA DE 

MORAES, LAURINDA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dra. Raquel Braz Maruo Machado - OAB/MT 13873, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345436 Nr: 12201-50.2014.811.0002

 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: FRANCISCO SANTOS, MADALENA DA SILVA 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:MT 13.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dra. Raquel Braz Maruo Machado - OAB/MT 13873, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258440 Nr: 16766-96.2010.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: GLORIDELIA XAVIER QUEVEDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Ully Souza Mattozo - OAB/MT 20880, para que 

devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser 

expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283822 Nr: 2750-69.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEILE NAIR ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Vladimir de Lima Brandão - OAB/MT 5812, para que 

devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser 

expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256178 Nr: 14003-25.2010.811.0002

 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: AZELIA SOARES BARBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Vladimir de Lima Brandão - OAB/MT 5812, para que 

devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser 

expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371472 Nr: 20557-34.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECONSUL REFRIGERAÇÃO E COM. DE EQUIP. 

LTDA- EPP, VALDELIRIA AGOSTINETO, SIDNEY SANTANA DA COSTA, 

ROSANGELA RODRIGUES COSTA, ROCA MARIA DA SILVA, IVONE 

APARECIDA DIAS, RONILSON TEREZO PREITO DE SOUZA, APOLONIO 

CECILIO DA COSTA

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

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Yendis Rodrigues Costa - OAB/MT 24490-O, para que 

devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser 

expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334591 Nr: 3123-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GILSON DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Yuri Matheus Andrade de Arruda - OAB/MT 27356, 

para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena 

de ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 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 
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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 para no prazo de 5 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, via site 

www.tjmt.jus.br: Emissão de Guias Online - Diligência - emissão de guia 

de diligência, a fim de expedição do mandado de intimação para 

comparecimento em audiência - Bairros : Figueirinha, 23 de Setembro - 

Várzea Grande-MT, e Bairro : Centro Politico Administrativo, Jardim das 

Américas - Cuiabá/MT.

OBS: Valores que devem ser depositados de forma individualizada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100546 Nr: 3111-96.2006.811.0002

 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): JOSE MURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Fernando Biral de Freitas - OAB/MT 12678-A, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5817 Nr: 666-86.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAC - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, FLAVIO 

JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS 

PÚBLICAS (DVOP), ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Flavio Jose Ferreira - OAB/MT 3574, para que 

devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser 

expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232467 Nr: 12566-80.2009.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:MT 10.603, NEULA DE 

FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Galileu Zampieri - OAB/MT 11574, para que devolva 

os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser expedido 

mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210151 Nr: 5911-29.2008.811.0002

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON PEREIRA DE ARAÚJO, MARCELO 

MACHADO BUTAKKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6.591 

OAB/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Givanildo Gomes - OAB/MT 12635, para que devolva 

os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de ser expedido 

mandado de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370255 Nr: 19643-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO TORRES NETO, LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, JOSÉ 

CARLOS DE FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:11409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10.546, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. João Henrique Teles de Souza - OAB/MT 11409, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243701 Nr: 20406-10.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

ALIANÇA LTDA, JOELMA FERREIRA DE CARVALHO, MAURICIO TOMAZ 

DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Jordan Emanoel Ferreira da Paixao - OAB/MT 

27145-O, para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, 

sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442846 Nr: 8263-76.2016.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S P PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA, 

CLÉSIO DE PAULA FILHO, RAFAEL ARANTES DE PAULA, DEBORA 

ARANTES DE PAULA, MARLI FERREIRA DE SOUZA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 
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CNGC, intimando Dr. Marcello Jose Bezerra Ramos - OAB/MT 25092, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282872 Nr: 1684-54.2012.811.0002

 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: SELMA SOLANGE DA SILVA, MARIA RITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RONDON 

PESSÔA DOS SANTOS - OAB:MT 8.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando a Dra. Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos - 

OAB/MT 8700, para que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 

dias, sob pena de ser expedido mandado de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415842 Nr: 19821-79.2015.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA DISTRIB. DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, ALESSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA, MARISIA 

MARIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dra. Ana Paula Jesus Araujo - OAB/MT 22710-O, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331147 Nr: 27435-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA APARECIDA DA SILVA SOUZA, LEOMAR 

CRISTINA DE FIGUEIREDO, LUCIMAR ANTONIA SANTOS DIAS, MARIA 

CONCEIÇÃO ALVES, MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO MORAIS, ROBERTA 

FILARDI FLORES, ELZA REIS DA SILVA, ALZENYR BAMBIL FLORES, 

ROSA MARIA DE SOUZA ALMEIDA, GIRCELI BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 431 seção 10 da 

CNGC, intimando Dr. Dejango Riber Oliveira Campos - OAB/MT 8874B, para 

que devolva os autos a esta Secretaria no prazo de 3 dias, sob pena de 

ser expedido mandado de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002649-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002649-34.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CICERO DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de 

urgência a fim de receber aposentadoria por idade rural. Pois bem, a tutela 

será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

a tutela de urgência reclama a observância do requerimento da parte, dos 

elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o 

presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a 

referida concessão necessita da realização e especificação de outras 

provas e análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de 

forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário 

ultrapassar a fase instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os 

requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. Outrossim, CITE-SE o requerido para 

responder a ação, no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002457-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUARDO TONET RAGNINI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA 5ª CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002457-04.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: PEDRO EDUARDO TONET 

RAGNINI IMPETRADO: DIRETOR DA 5ª CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos... Faculto à parte autora, para, no prazo de 30 dias, proceder com o 

recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 456 da CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002604-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO(A))

WEVERTON DE PAULA OLIVEIRA GONCALVES OAB - 053.775.921-23 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002604-30.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: WEVERTON DE PAULA 

OLIVEIRA GONCALVES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. CITE-SE o requerido para 

responder a ação, no prazo legal. Outrossim, tendo em vista tratar-se de 

ação de concessão do auxílio-acidente, nomeio como PERITO JUDICIAL o 

médico Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que servirá, 

independentemente de compromisso, com finalidade de certificar eventual 

(in)capacidade laborativa da parte autora. Considerando o grau de 

especialização do Sr. Perito, a complexidade dos trabalhos realizados, o 

zelo profissional, os valores estabelecidos na Tabela de honorários em 

vigor (Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do Conselho da 

Justiça Federal) arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 

500,00. Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Justiça 

Gratuita, expeça-se ofício requisitório, independentemente de novo 

despacho, após a realização da perícia e manifestação das partes sobre 

o laudo, nos termos do art. 29, da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, de 

07 de outubro de 2014, devendo ser observado o art. 31, da referida 

Resolução. Não concordando o perito nomeado em aguardar a expedição 

de ofício em seu favor, volva-se conclusos para nomear outro perito. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A parte 

autora é incapacitada para a vida independente? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 
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trabalho é parcial ou total? d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? e) Se temporária, por quanto 

tempo? Concedo às partes, o prazo de 15 dias para arguir o impedimento 

ou a suspeição do perito, bem como a apresentação de quesitos e 

assistentes técnicos, sob pena de preclusão (CPC, art. 465, § 1º I, II e III). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, DESIGNO A PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL para data a ser designada na serventia, que será 

realizada na Av. Barão de Melgaço, nº 2.754, Edifício Work Tower, Sala 

908, bairro Centro, Cuiabá-MT, intimando-se as partes, para 

comparecimento, sobretudo a parte autora, que deverá trazer consigo 

todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar 

os trabalhos. Os assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º). Para 

fiel cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do CPC. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002652-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002652-86.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos... Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Almeja o requerente a concessão de tutela de 

urgência a fim de receber auxílio- doença. Pois bem, a tutela será de 

urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

“houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a tutela de urgência 

reclama a observância do requerimento da parte, dos elementos de 

convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o presente caso exige 

maiores dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão 

necessita da realização e especificação de outras provas e análises, ou 

seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade 

sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase 

instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos 

pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. Outrossim, CITE-SE o requerido para responder a ação, no 

prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 28 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246657 Nr: 19893-42.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

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

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. 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: 05/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 20103754, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3754/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2010

 - Valor Total: R$ 891,75 - Valor Atualizado: R$ 791,75 - Valor Honorários: 

R$ 100,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269846 Nr: 22818-74.2011.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. 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: 01/06/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRANSPORTES ARARA AZUL 

LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA n. 2011417, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 417/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/01/2011

 - Valor Total: R$ 1.710,80 - Valor Atualizado: R$ 1.560,80 - Valor 

Honorários: R$ 150,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246929 Nr: 20211-25.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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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: 07/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 20103883, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3883/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/04/2010

 - Valor Total: R$ 1.425,60 - Valor Atualizado: R$ 1.275,60 - Valor 

Honorários: R$ 150,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246480 Nr: 19869-14.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. 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: 04/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRANSPORTES ARARA AZUL 

LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA n. 20103694, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3694/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2010

 - Valor Total: R$ 923,42 - Valor Atualizado: R$ 823,42 - Valor Honorários: 

R$ 100,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246984 Nr: 19957-52.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. 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: 07/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 20104099, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4099/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/04/2010

 - Valor Total: R$ 1.478,38 - Valor Atualizado: R$ 1.328,38 - Valor 

Honorários: R$ 150,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246463 Nr: 19935-91.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. 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: 04/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRANSPORTES ARARA AZUL 

LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA n. 20103550, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3550/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/03/2010

 - Valor Total: R$ 907,58 - Valor Atualizado: R$ 807,58 - Valor Honorários: 

R$ 100,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247573 Nr: 20617-46.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. 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 
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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: 20/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRANSPORTES ARARA AZUL 

LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA n. 20104023, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4023/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/04/2010

 - Valor Total: R$ 897,03 - Valor Atualizado: R$ 797,03 - Valor Honorários: 

R$ 100,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246846 Nr: 19967-96.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. 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: 06/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRANSPORTES ARARA AZUL 

LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA n. 20104237, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4237/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/04/2010

 - Valor Total: R$ 1.460,79 - Valor Atualizado: R$ 1.310,79 - Valor 

Honorários: R$ 150,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246997 Nr: 20174-95.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. 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: 07/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 20103921, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3921/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/04/2010

 - Valor Total: R$ 1.451,99 - Valor Atualizado: R$ 1.301,99 - Valor 

Honorários: R$ 150,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246748 Nr: 20017-25.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1 e atualmente em 

local incerto e não sabido RENE ADÃO ALVES PINTO, Cpf: 22959912187, 

Rg: 199.012, casado(a), administrador de empresa. 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: 06/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 20104090, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4090/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/04/2010

 - Valor Total: R$ 1.478,38 - Valor Atualizado: R$ 1.328,38 - Valor 

Honorários: R$ 150,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307899 Nr: 3841-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/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 autora, diante ao pagamneto 

do alvará, a requerer o que de direito.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 205176 Nr: 1121-02.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO ÂNGELO DA MATA, KENNY 

ANGELO DA MATA, WALLACE ANGELO MARADONA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: renan f. serra rocha santos - 

OAB:19.701, ULISSES RABANEDA - OAB:8.948/MT, Ulisses Rabaneda 

dos Santos - OAB:8948

 Código: 205176Vistos.Trata-se de Ação Penal tendo como acusados 

EDVALDO ANGELO DA MATA, KENNY ANGELO DA MATA e WALLACE 

ANGELO MARADONA DA MATA, os quais praticaram, em tese, o delito de 

Homicídio Tentado, tendo como vítimas RENATO CHAVES DOS SANTOS e 

ROBÉRIO CHAVES DOS SANTOS.Foi extinta a punibilidade do acusado 

Wallace Angelo Maradona da Mata, tendo em vista que ele faleceu (fls. 

177).[...] Ante ao exposto, designo a audiência de instrução e julgamento 

para a oitiva da vítima Renato Chaves dos Santos, das testemunhas 

Adriany Duarte Ribeiro, Arlete Chaves dos Santos, Suelem Duarte Ribeiro, 

Maria de Oliveira, Whashington Menezes Mendes e o interrogatório do 

acusado Kenny Ângelo da Mata para o dia 31 de março de 2020 às 

15h45min.Com relação à vítima Robério Chaves dos Santos, o MPE 

informou o seu endereço sendo na Comarca de Curitiba-PR, dessa forma, 

DETERMINO a expedição de carta precatória ao Juízo Deprecado da 

Comarca de Curitiba-PR, com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, 

com a finalidade de que designe audiência para a oitiva da vítima Robério 

Chaves dos Santos (endereço da vítima fls. 264, item B).[...]Intimem-se os 

acusados e seu(s) advogado(s) constituído(s).Cumpra-se.Várzea 

Grande-MT, 23 de janeiro 2020.Eduardo Calmon de Almeida CezarJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 40709 Nr: 8494-31.2001.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, CÉLIO 

ALVES DE SOUZA, JOSÉ DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 17573, EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16877, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, JORGE 

HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692/MT, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6.591 OAB/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação constante no documento de fl.1072, 

redesigno a audiência assinalada para esta data para o dia 4.6.2020, às 

14 horas, visando à oitiva das testemunhas Ananias, Celso e Reginaldo, 

bem como os interrogatórios dos réus.

Diante do exposto:

I. Com fulcro no art. 185, §2º, I, do Código de Processo Penal, determino a 

realização da audiência de instrução e julgamento, por videoconferência.

Anote-se que o réu acompanhará a todos os atos da audiência de 

instrução e julgamento pelo sistema tecnológico disponibilizado pela 

videoconferência, sendo-lhe assegurado o direito de entrevista prévia e 

reservada com seu defensor, garantindo-se, ainda, o acesso a canais 

telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no 

presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum desta 

Comarca, e entre este e o preso.

Oficie-se a Gestora Administrativa de Informática do Fórum desta Comarca 

para agendamento da videoconferência junto ao Presídio Federal de 

Mossoró-RN, devendo se alinhar os requisitos técnicos para o 

procedimento de videoconferência na audiência designada, inclusive, com 

testes antecipados com os responsáveis pela TI do TJMT.

II. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o Ministério Público e a defesa 

do réu Hércules acostarem ao feito o endereço atualizado da testemunha 

Celso Luiz Malheiros.

Decorrido o prazo sem que seja atendida a determinação, presumir-se-a 

desistência da inquirição a referida testemunha.

Informado o endereço, expeça-se o necessário para sua intimação.

Proceda-se à condução coercitiva da testemunha Reginaldo Claro Galiano, 

uma vez que devidamente intimado, conforme certidão de fl. 1027, não 

compareceu à audiência anterior e tampouco justificou sua ausência.

Depreque-se a oitiva da testemunha Sebastião à Comarca de Juara-MT, 

conforme requerido pela defesa do réu Célio neste ato.

Os presentes saem intimados. Intime o réu Hércules. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40709 Nr: 8494-31.2001.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, CÉLIO 

ALVES DE SOUZA, JOSÉ DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 17573, EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16877, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, JORGE 

HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692/MT, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6.591 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar as 

partes acerca da expedição de carta precatória para inquiriação da 

testemunha Sebastião Pereira, bem como para no prazo de 05 (cinco) 

dias, o Ministério Público e a defesa de Hércules de Araújo Agostinho se 

manifestarem sobre o endereço atualizado da testemunha Celso Luiz 

Malheiros, conforme determinado em audiência (fls. 1082/verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Intimar os advogados Bruno Ferreira Alegria (OAB/MT 9996) e Breno 

Ferreira Alegria (OAB/MT 11.098), defensores do acusado Anderson Reis 

Pereira e a advogada Pabline Mayara Barbosa Belfort Medeiros (OAB/MT 

23.873-O), defensora do acusado Jonathan José de Campos, para 

comparecerem à audiência designada para o dia 03/02/2020 às 13h30min, 

conforme decisão de fls. 734, cujo teor é o seguinte: "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):

 Cod. Proc.: 328939 Nr: 25259-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, 

ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474, RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:MT/10446

 Intimar o advogado Ricardo da Silva Pereira (OAB/MT 10.446 O), para no 

prazo de 03 (três) dias proceda à devolução dos autos em epígrafe, eis 

que já os detém em carga além do prazo legal, sob pena de perder o 

direito de vista fora de cartóiro, multa correspondente à metado do 

salário-mínimo e comunicação à Seção da OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa, conforme dispõe o art. 431 da CNGC - 
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TJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205176 Nr: 1121-02.2008.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO ÂNGELO DA MATA, KENNY 

ANGELO DA MATA, WALLACE ANGELO MARADONA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: renan f. serra rocha santos - 

OAB:19.701, ULISSES RABANEDA - OAB:8.948/MT, Ulisses Rabaneda 

dos Santos - OAB:8948

 Intimar o advogado Ulisses Rabaneda dos Santos (OAB/MT 8.948), 

defensor constituído pelos acusados Edvaldo Angelo da Mata e Kenny 

Angelo da Mata, acerca da precatória expedida para interrogatório do 

acusado Edvaldo, bem como para comparecer à audiência de instrução 

designada para 31/03/2020 às 15h45min.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 597298 Nr: 18877-38.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, 

HAMILTON PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21.787

 DECISÃO

I - Cumpra-se servindo a cópia de mandado.

 II - Designo a audiência para o interrogatório dos réus para o dia 

08/04/2020, às 14:20 horas.

 III - Deverá o Oficial de Justiça, caso necessário, realizar a diligência nos 

moldes do art. 212, § 2º, do CPC.

 IV - Alcançada a finalidade deprecada, devolva-se à Comarca de origem, 

com as nossas homenagens.

V - Não sendo o Réu encontrado no endereço indicado e não havendo 

informações quanto a seu atual paradeiro, certifique-se e devolva-se ao 

Juízo deprecante.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Oficie-se ao 

Juízo deprecante, informando-lhe acerca da data da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 582861 Nr: 10895-70.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR JOSE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 DECISÃO

I - O Réu apresentou resposta escrita requerendo a absolvição sumária do 

Réu, tendo em vista a ausência de provas e que a vítima foi ressarcida.

II – O art. 397, do CPP, dispõe sobre as hipóteses em que o juiz deverá 

absolver sumariamente o Réu, quais sejam:

 “I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;

 IV - extinta a punibilidade do agente.”

 III – Para que seja feito o exame de forma antecipada do mérito da ação 

penal, os pressupostos autorizadores da absolvição a que se refere o 

artigo citado devem estar presentes nos autos de forma incontestável, 

prescindindo até de produção probatória.

IV – A denúncia discorre sobre fatos que foram investigados no Inquérito 

que a embasa. Há prova suficiente da materialidade e indícios bastante de 

autoria, além da narrativa lógica dos fatos, a justificar o prosseguimento 

da ação.

 V – Assim, não verifico nos autos elementos que me permitam uma 

análise antecipada do mérito, de maneira que entendo justificado o 

processo e a necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada 

ampla defesa ao Requerente.

 VI – Após, tendo em vista que o Réu apresentou Defesa Preliminar, não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, 

venham-me os autos conclusos para designação de audiência de 

instrução.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 585034 Nr: 12060-55.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN PORTINARI SANTANA VITURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Junior - OAB:MT 13.822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:MT 25.277/O

 DECISÃOI – O Réu apresentou resposta escrita arguindo, preliminarmente, 

inépcia da denúncia e requerendo sua absolvição sumária.II – O art. 41, do 

CPP, dispõe que: “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado 

ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do 

crime e, quando necessário, o rol das testemunhas” (...)V – Os requisitos 

formais e materiais da denúncia não se confundem com o mérito da causa, 

de maneira que entendo justificado o processo e a necessidade da 

instrução criminal, onde será oportunizada ampla defesa ao Requerente, 

pelo que REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS.VI – Após, tendo em vista 

que o Réu apresentou Defesa Preliminar, não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, venham-me os autos conclusos 

para designação de audiência de instrução.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 579993 Nr: 9380-97.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4754

 DECISÃOI – O Réu apresentou resposta escrita arguindo, preliminarmente, 

inépcia da denúncia, bem como requerendo a nulidade do recebimento da 

denúncia, tendo em vista a falta de fundamentação. (...) V – Os requisitos 

formais e materiais da denúncia não se confundem com o mérito da causa, 

de maneira que entendo justificado o processo e a necessidade da 

instrução criminal, onde será oportunizada ampla defesa ao Requerente, 

pelo que REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.VI – Acerca de ausência de 

fundamentação na decisão que recebeu a denúncia, saliento que já é 

pacífico nas cortes superiores a sua desnecessidade. Sobre 

isto:RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. JUÍZO DE 

PRELIBAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA 

PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA, NA MEDIDA EM 

QUE O CRIME FOI MOTIVADO POR VINGANÇA E EXERCIDO COM 

REQUINTES DE CRUELDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que 

recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera 

prelibação. Desse modo, é assente na jurisprudência desta Corte Superior 

e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que 

dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no 

art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Precedentes. (...) Recurso 

desprovido. (STJ - RHC: 75111 RR 2016/0222079-8, Relator: Ministro JOEL 

ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 04/09/2017)VII – Após, tendo em vista que o Réu 

apresentou Defesa Preliminar, não ocorrendo nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 397 do CPP, venham-me os autos conclusos para 
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designação de audiência de instrução.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 574827 Nr: 6719-48.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE GAUDENCIO ALVES 

DA SILVA RIBEIRO - OAB:MT/7.335

 DECISÃOI – A Ré apresentou resposta escrita arguindo, preliminarmente, 

inépcia da denúncia e requerendo, subsidiariamente, sua absolvição 

sumária. Subsidiariamente, requereu a aplicação do disposto no artigo 89, 

da Lei 9.099/95. (...) V – Os requisitos formais e materiais da denúncia não 

se confundem com o mérito da causa, de maneira que entendo justificado 

o processo e a necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada 

ampla defesa ao Requerente, pelo que REJEITO AS PRELIMINARES 

ARGUIDAS.VI – Acerca da suspensão condicional do processo, verifico 

que o crime tipificado na denúncia não se amolda ao disposto.VII – Após, 

tendo em vista que a Ré apresentou Defesa Preliminar, não ocorrendo 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, venham-me os 

autos conclusos para designação de audiência de instrução.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 566362 Nr: 1942-20.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948 OAB/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.247/MT

 DECISÃO

I - O Réu apresentou resposta escrita requerendo sua absolvição sumária.

II – O art. 397, do CPP, dispõe sobre as hipóteses em que o juiz deverá 

absolver sumariamente o Réu, quais sejam:

 “I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime;

 IV - extinta a punibilidade do agente.”

 III – Para que seja feito o exame de forma antecipada do mérito da ação 

penal, os pressupostos autorizadores da absolvição a que se refere o 

artigo citado devem estar presentes nos autos de forma incontestável, 

prescindindo até de produção probatória.

IV – A denúncia discorre sobre fatos que foram investigados no Inquérito 

que a embasa. Há prova suficiente da materialidade e indícios bastante de 

autoria, além da narrativa lógica dos fatos, a justificar o prosseguimento 

da ação.

 V – Assim, não verifico nos autos elementos que me permitam uma 

análise antecipada do mérito, de maneira que entendo justificado o 

processo e a necessidade da instrução criminal, onde será oportunizada 

ampla defesa ao Requerente.

 VI – Designo para o dia _____/03/2020, às ________ horas, a audiência 

de instrução (CPP, art. 411).

Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596310 Nr: 18290-16.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO GETÚLIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielly Crizolle da Silva - 

OAB:20932

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 12 de Fevereiro de 2020, às 15h30min, 

no fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 591833 Nr: 15826-19.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANI FERNANDA DA SILVA, ADRIANO 

MACHADO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELLOS - OAB:11323/MT

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 05 de Março de 2020, às 16h30min, no 

fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 594747 Nr: 17253-51.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS TOMAZ PEREIRA DE SOUZA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA ARANTES 

GONÇALVES MAGALHÃES - OAB:25856/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado nos autos para a audiência 

de Instrução e Julgamento no dia 04 de março de 2020, às 16h30min, no 

fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 522721 Nr: 25924-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYLLENA VELAZQUEZ ARRUDA, PABLO 

FELIPE DE SOUZA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

LEANDRO FELIX DE BARROS - OAB:25264-O, VERA LUCIA NOVAK 

GOMES - OAB:10.886

 Ação Penal – ID. 522721.

Vistos etc.

O acusado Pablo Felipe de Souza Prado não foi encontrado para 

notificação pessoal (fl. 125). O Ministério Público requereu a notificação do 

acusado por edital (fl. 126). Às fls. 130 foi certificado que acusado está 

inativo no sistema prisional do Estado de Mato Grosso. Notificado por edital 

(fls. 131/132), o réu não compareceu ao processo nem constituiu 

advogado (fl. 132). A Defensoria Pública em assistência ao acusado 

apresentou defesa prévia às fls. 135/136. A denúncia foi recebida à fl. 

137, ocasião em que foi designada audiência de instrução de julgamento. 

Citado e intimado por edital (fls. 142) o acusado não compareceu à 

audiência designada para o dia 21/05/2019, assim nos termos do art. 366 

do Código de Processo Penal foi suspenso o processo e o prazo 

prescricional, permanecendo a Defensoria Pública em sua defesa para 

acompanhar a instrução que serviu como antecipação de provas em 

relação ao réu. Ainda na audiência foram inquiridas duas testemunhas 

indicadas pelas partes e se realizou o interrogatório da acusada Myllena e 

após foi decretada a prisão preventiva do acusado Pablo (fl. 153-vº). O 

mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 205/206.

Às fls. 213/260 foi juntada cópia do auto de prisão em flagrante do 

acusado Pablo Felipe de Souza Prado elaborado pela Delegacia de Polícia 

Federal em Vilhena/RO relativo ao episódio em que foi flagrado 

transportando 3,037kg (três quilogramas e trinta e sete gramas) de 

maconha do tipo “Skank”. Após foi dado cumprimento ao mandado de 

prisão oriundo deste juízo.

Diante disso, determino a retomada do curso do processo e do prazo 

prescricional. Anote-se.

Determino ainda o desmembramento do feito em relação ao corréu PABLO 
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FELIPE DE SOUZA PRADO, formando-se feito em separado para referido 

acusado.

Após, expeça-se carta precatória à Comarca de Vilhena/RO para 

interrogatório.

Segue sentença com relação a acusada MYLLENA VELAZQUEZ 

ARRUDA.

Ciência ao MPE e Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 522721 Nr: 25924-34.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYLLENA VELAZQUEZ ARRUDA, PABLO 

FELIPE DE SOUZA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

LEANDRO FELIX DE BARROS - OAB:25264-O, VERA LUCIA NOVAK 

GOMES - OAB:10.886

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR a ré:MYLLENA 

VELAZQUEZ ARRUDA,..., nas penas do art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, c.c. 

art. 41, todos da Lei nº 11.343/2006, combinado com art. 65, I e III, “d”, do 

Código Penal.Passo a dosar a pena.Das circunstâncias judiciais do art. 59, 

do Código Penal são favoráveis à ....Por estes motivos, com estribo no art. 

59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 

8.072/90, e seguindo orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de 

Justiça que durante o cálculo da pena-base, é plenamente “razoável o 

aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo 

de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo incriminador”. 

(HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 

em 13/03/2018, DJe 20/03/2018), assim, e, em se tratando de uma 

circunstância desfavorável (a natureza extremamente deletéria da droga) 

aplico a pena base distanciada do mínimo legal (elevada com a fração de 

1/8), em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 

562 (quinhentos e sessenta e dois) dias multa....ssim, reduzo a pena ao 

seu patamar mínimo, encontrando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias multa.Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, 

reduzo a pena em 2/3 (dois terços), encontrando-a em 1 (um) ano e 8 

(oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.Nos 

termos do art. 41 da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), 

encontrando-a em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 55 

(cinquenta e cinco) dias multa.Em razão da majorante prevista no art. 40, 

V, da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o 

montante de 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 64 

(sessenta e quatro) dias multa.Inexistindo nos autos quaisquer causas 

especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes 

acima.Estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da 

pena..PRIC.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 570500 Nr: 4127-31.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER MAURICIO DOS SANTOS, FELIPE DE 

MAGALHÃES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167 - MT

 DR. ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - OAB/MT 7.167, da audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 10/03/2019 às 14:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 604786 Nr: 394-23.2020.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ANTONIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A

 DR. CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB/MT 20.037/A, da audiência de 

Inquirição de testemunha designada para o dia 10/02/2020 ÁS 15:00 

horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 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

 Certifico que deixei de requisitar os Policiais Militares, VINICIUS RIBEIRO 

COELHO FÉLIX GOES e ALLAN JHONATHAN DE SOUZA SILVA, tendo em 

vista que não localizei a qualificação dos mesmos nos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 547063 Nr: 1828-47.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RODRIGO HENRIQUE SALES RIBEIRO SOUZA BRUNO - 

REP MAE ELIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERT MOREIRA MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:15.431/MT

 DISPOSITIVO: Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e, CONDENO 

o acusado EBERT MOREIRA MARQUES DE SOUZA nas sanções dos arts. 

330 e 331 c/c o art. 69, todos do Código Penal, à pena de 08 (MESES) e 24 

(VINTE E QUATRO) DIAS DE DETENÇÃO, em REGIME SEMIABERTO, e mais 

o pagamento de 11 (ONZE) DIAS MULTA à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.Deixo de proceder com a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em 

razão da comprovada reincidência (art. 44, inciso II, Código Penal).O 

acusado, que foi assistido pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIVAG, 

fica ISENTO do pagamento das custas processuais.Com o trânsito em 

julgado, FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 

2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as 

comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os fins 

previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o acusado, Ministério Público 

e o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIVAG.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509382 Nr: 18667-55.2017.811.0002

 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: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O
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 INTIMAÇÃO para o advogado ADAIANE TONHA GALVAO, OAB/MT 

10.130, apresentar se concorda com auto de avaliação do imovel no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454905 Nr: 14057-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ROBERT AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilomar Hiller - OAB:10768

 INTIMAÇÃO para o advogado Hilomar Hiller, OAB/MT 10768, para 

comparecer na audiência designada para o dia 24 de Março às 15:00 

horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

Varas Especiais da Infância e Juventude

Portaria

 PORTARIA Nº 01/2020

 O DOUTOR CARLOS JOSÉ RONDON LUZ, Juiz de Direito da Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, amparado nos 

artigos 81 e seguintes da Lei nº 4.964, de 26/12/85 (COJE), no artigo 18, 

Capítulo I, Seção 2, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro Judicial e 

demais Provimentos e recomendações da Egrégia Corregedoria, que 

regulamentam os serviços correicionais nas Comarcas/Varas;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, Capítulo I, Seção 2, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso– Foro Judicial e o artigo 81, letra "b", da Lei nº 

4.964/85 (Código de Organização Judiciária do Estado – COJE);

RESOLVE:

Art. 1º – DETERMINAR a realização de CORREIÇÃO ORDINÁRIA na Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, 

designando, para tanto, o dia 03 DE FEVEREIRO DE 2020, às 10h, para o 

seu início, com término estimado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

dessa data.

Art. 2º – NOMEAR as servidoras comissionadas Andrey Rose Nogueira 

Milhomem, Thaisa Assis Pereira e Fernanda Bernardino Martinelli, 

respectivamente Assistente Técnico Jurídico e Assessores de Gabinete I 

e II, para auxiliar diretamente o magistrado em tudo quanto lhes seja 

determinado nesse período;

Art. 3º – DETERMINAR à senhora Gestora que providencie que, a partir 

da aludida data, todos os processos, livros e pastas da Vara, quando 

solicitados, sejam prontamente apresentados para vistoria, cobrando a 

devolução imediata de processos que porventura estejam em carga com 

as partes/entidades fora do prazo, sob pena de imediata busca e 

apreensão dos autos;

Art. 4º – MANTER os prazos processuais e o expediente forense em 

curso regular durante a correição (artigo 19, Capítulo I, Seção 2, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso), facultando às partes interessadas a regular 

carga de processos pelo prazo permitido, mediante carga em livro próprio, 

com a devolução em Secretaria ao fim do prazo para permitir a correição, 

sob pena de busca e apreensão dos autos e demais sanções 

disciplinares e penais cabíveis.

Art. 5º – CONVIDAR os senhores advogados, membros do Ministério 

Público, da Defensoria Pública, servidores e o público em geral, para, 

querendo, acompanharem os trabalhos da Correição, oportunidade em que 

reclamações, críticas e sugestões ao aprimoramento dos serviços 

judiciários e da prestação jurisdicional serão ouvidas e, se fundadas, 

consignadas no termo de correição e devidamente apreciadas.

Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, com sua publicação no 

atrium do Fórum, ficando revogadas eventuais disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se, afixando-se cópia da presente no atrium do 

Fórum e na porta da Secretaria da Vara (artigo 22, Capítulo I, Seção 2, da 

CNGC), remetendo-se, ainda, para ciência, cópias à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça e, para divulgação, à Subseção local da 

OAB/MT, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, aos Comandos das 

Polícias Civil e Militar, entidades de acolhimento desta Comarca, Conselho 

Tutelar, CMDCA, bem como, para que ninguém alegue ignorância quanto 

ao teor da presente Portaria, encaminhe-se ao DJE para a devida 

publicação em jornal oficial, arquivando-se cópia desta em classificador 

próprio em Secretaria (artigo 735, inciso II, Capítulo IV, Seção 3, da CNGC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande/MT, 29 de janeiro de 2020.

CARLOS JOSÉ RONDON LUZ

JUIZ DE DIREITO

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002692-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ANTONIO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO(A))

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002692-68.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WILLIAN 

ANTONIO DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS PAULO 

FERREIRA, HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS, SERGENON COELHO 

FERREIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

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: 1002693-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON BENTO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA VARZEA GRANDE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002693-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:HEMERSON 

BENTO DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA POLO PASSIVO: MARMORARIA VARZEA 

GRANDE LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 13:40 , 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: 1002694-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FABIO PAELO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO(A))

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002694-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JEAN FABIO 

PAELO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS PAULO 

FERREIRA, HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS, SERGENON COELHO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 204 de 306



FERREIRA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 13:55 , 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: 1001834-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAINE MARCONI DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1001834-37.2020.8.11.0002 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: 

03/03/2020 Hora: 13:55 Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 29/01/2020 09:33:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-98.2020.8.11.0002

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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002205-98.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para 

conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

03/03/2020 Hora: 14:10 Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 29/01/2020 09:50:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SILVA E SOUZA (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)

 

PROCESSO n. 1002712-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SANDRA SILVA 

E SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES 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 Data: 04/03/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1002721-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE MARTINS SERGIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002721-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JULIANE 

MARTINS SERGIO 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: 03/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 29 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: 1002724-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO RAMOS RIBEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

 

PROCESSO n. 1002724-73.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSENILDO 

RAMOS RIBEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS 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: 14:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1002726-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE MENDES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002726-43.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EVANETE 

MENDES DE ARRUDA 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: 

03/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1002728-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002728-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLAUDENIR 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 
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qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1002732-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANY SIMONELLI FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002732-50.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:THATIANY 

SIMONELLI FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIANCARLO DE LARA FERRI 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: 14:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1002736-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002736-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDER FERNANDO 

DE SOUZA 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 II Data: 

04/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1002743-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ANTONIO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002743-79.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:REINALDO 

ANTONIO DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE 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 Data: 

03/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1016085-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON DE CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 05/12/2019 14:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016085-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON DE CAMPOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 582798-1

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010240-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BARROS ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010240-81.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - MG109730-O, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

MG0063440A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

29/01/2020 13:31:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010240-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BARROS ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))
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Processo n. 1010240-81.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - 

MT0018985A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

29/01/2020 13:32:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002760-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME 

(REU)

 

PROCESSO n. 1002760-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SOCIEDADE 

HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: 

INALAMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1012481-28.2019.8.11.0002

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:

CRISTIANE DELZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 582804-P

Intimação 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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 09/12/2019 14:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação 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))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/12/2019 14:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação 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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/12/2019 15:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação 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 - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 25/11/2019 14:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação 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)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/12/2019 16:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016493-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON DE ARAUJO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 582809-0

Intimação 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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 28/11/2019 13:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação 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)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 31/10/2019 16:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014507-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA ROQUE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 11/11/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação 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-O 

(ADVOGADO(A))

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 22/11/2019 12:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação 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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/12/2019 16:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002765-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAROLI APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002765-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAROLI 

APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA 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: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 12/11/2019 14:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015440-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS ESTEVAO BOTASSINE OAB - MT26040/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 28/11/2019 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015440-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS ESTEVAO BOTASSINE OAB - MT26040/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 582818-P

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002769-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARIA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002769-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIZA MARIA 

DUARTE 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 Data: 28/02/2020 Hora: 16:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 
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VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 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)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 22/11/2019 16:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002771-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARIA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002771-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIZA MARIA 

DUARTE 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 II Data: 03/03/2020 Hora: 15:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1017845-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARRETO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

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: 

1017845-78.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/12/2019 Hora: 16:25 

Assinado eletronicamente 21/11/2019 14:38:21

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011298-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LEITE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011298-22.2019.8.11.0002 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: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o deposito realizado ID. 28414509, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

29/01/2020 14:27:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002778-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SALES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002778-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MANOEL DE 

SALES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SELMA CRISTINA 

FLORES CATALAN 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: 15:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1013953-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOURENCO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 08/11/2019 13:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009801-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC GOMES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-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))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/12/2019 12:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013422-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CARLONGA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA ROSAINE TOLEDO ROSA RIBEIRO (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:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013422-75.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28464499, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 29/01/2020 14:25:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002763-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA DA CONCEICAO RAMOS DEVAUX OAB - 004.938.381-71 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002763-70.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão e 

comprovante de residência ATUALIZADO, conforme art. 654 §1º, do CC, 

sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: 

FRANCIELY MARINHO PORTELA 29/01/2020 14:26:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014161-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 582879-1

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002799-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDES PRZYBYLSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA LIMA (EMBARGADO)

 

PROCESSO n. 1002799-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LEONILDES 

PRZYBYLSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA ALVES DA 

ANUNCIACAO, FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS POLO 

PASSIVO: MARCIO DE SOUZA LIMA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 

15:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 

CUIABÁ, 29 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: 1002800-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ESTEFANIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002800-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SOLANGE 

ESTEFANIA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 03/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1002805-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIL NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002805-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JAIL NUNES DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1002807-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLI GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002807-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAFAELLI 

GOMES DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 03/03/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1012469-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BATISTA DA TRINDADE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT19569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 582912-7

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018514-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EIZO DOS SANTOS CORTEZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE LUIS FERREIRA BRANDAO OAB - MT14683/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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1018514-34.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/03/2020 Hora: 15:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

29/01/2020 16:10:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007360-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE PASSOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 582922-4

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013953-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOURENCO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1013953-64.2019.8.11.0002 Promovente: JOAO LOURENCO 

DE FIGUEIREDO Promovido: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em preliminar a Reclamada BANCO 

BRADESCO alega sua ilegitimidade passiva. No entanto, em razão de 

participarem da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC rejeito a 

preliminar arguida. Superada a preliminar passo à análise do mérito da 

causa. Mérito Narra o autor que é correntista do banco Requerido e que 

ao conferir extrato de sua conta bancária percebeu que havia um débito 

automático no valor de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) 

e que ao conferir os demais meses notou que os descontos estavam 

sendo efetuados desde o mês de setembro de 2018, que procurou a 

agencia para saber mais sobre tais descontos mas não obteve êxito, que 

procurou o Procon, sendo que na audiência a Ré apresentou um contrato 

fraudado pois nunca assinou nenhum contrato de seguro de vida com a 

empresa MAPFRE SEGUROS, que a empresa se negou a devolver os 

valores descontados indevidamente. A reclamada MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, alega que não ocorreu prática de qualquer irregularidade, 

que a cobrança foi totalmente regular proveniente de contrato de seguro 

de vida, pleiteia pela inexistência de indébito, bem como, improcedência 

dos pedidos autoral. O Reclamado BANCO BRADESCO, alega que a autora 

não juntou aos autos documento que comprove suas alegações, 

requerendo ao final a improcedência dos pedidos da exordial. Pois bem 

Vislumbro que a reclamada não provou a legalidade das cobranças 

realizadas à parte autora, a assinatura exarada no contrato juntado pela 

Reclamada (ID 25890269) além de ser considerada fraudulenta pelo autor, 

não condiz com a assinatura do mesmo, tendo em vista os documentos 

juntados na petição inicial, tais como: Documento pessoal – CNH (ID 

24581226), procuração (ID 24581229), boletim de ocorrência (ID 

24581233), termo de reclamação do PROCON (ID 24581744), bem como 

termo de audiência (ID 25952318). Outrossim não foi juntado aos autos 

nenhum outro documento capaz de comprovar de maneira efetiva a 

contratação de seguro por parte do autor. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida a procedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Ademais, tenho que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com descontos indevidos em 

sua conta bancária e sendo obrigado a pagar por eles por estar incluso 

juntamente com suas demais despesas e informando a Reclamada de tal 

fato, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia 

ter solucionado o conflito administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Merece prosperar, o pedido de restituição do valor 

pago/descontado indevidamente, no montante de R$ 260,00 (duzentos e 

sessenta reais). Entretanto, tendo em vista que não se encontram 

presentes os requisitos previstos no artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor, a restituição deverá ocorrer de forma simples. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. A 

parte autora comprovou que procurou o PROCON na tentativa de se ver 

livre dos descontos indevidos, tendo inclusive, feito requerimento em 

audiência para devolução dos valores descontados indevidamente 

(conforme termo de audiência no PROCON - ID 24581744), sendo que as 

Reclamadas apesar de cessarem com os descontos indevidos, não se 

dignaram em efetuar a devolução dos valores, fazendo com que o autor 

recorresse as vias judiciais para ter o seu dinheiro de volta. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante a título de indenização por danos materiais o valor de R$ 

260,00 (duzentos e sessenta reais), na forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida e CONDENAR a reclamada a pagar a título de 

reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 2.000,00 
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(dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013953-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOURENCO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1013953-64.2019.8.11.0002 Promovente: JOAO LOURENCO 

DE FIGUEIREDO Promovido: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em preliminar a Reclamada BANCO 

BRADESCO alega sua ilegitimidade passiva. No entanto, em razão de 

participarem da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC rejeito a 

preliminar arguida. Superada a preliminar passo à análise do mérito da 

causa. Mérito Narra o autor que é correntista do banco Requerido e que 

ao conferir extrato de sua conta bancária percebeu que havia um débito 

automático no valor de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) 

e que ao conferir os demais meses notou que os descontos estavam 

sendo efetuados desde o mês de setembro de 2018, que procurou a 

agencia para saber mais sobre tais descontos mas não obteve êxito, que 

procurou o Procon, sendo que na audiência a Ré apresentou um contrato 

fraudado pois nunca assinou nenhum contrato de seguro de vida com a 

empresa MAPFRE SEGUROS, que a empresa se negou a devolver os 

valores descontados indevidamente. A reclamada MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, alega que não ocorreu prática de qualquer irregularidade, 

que a cobrança foi totalmente regular proveniente de contrato de seguro 

de vida, pleiteia pela inexistência de indébito, bem como, improcedência 

dos pedidos autoral. O Reclamado BANCO BRADESCO, alega que a autora 

não juntou aos autos documento que comprove suas alegações, 

requerendo ao final a improcedência dos pedidos da exordial. Pois bem 

Vislumbro que a reclamada não provou a legalidade das cobranças 

realizadas à parte autora, a assinatura exarada no contrato juntado pela 

Reclamada (ID 25890269) além de ser considerada fraudulenta pelo autor, 

não condiz com a assinatura do mesmo, tendo em vista os documentos 

juntados na petição inicial, tais como: Documento pessoal – CNH (ID 

24581226), procuração (ID 24581229), boletim de ocorrência (ID 

24581233), termo de reclamação do PROCON (ID 24581744), bem como 

termo de audiência (ID 25952318). Outrossim não foi juntado aos autos 

nenhum outro documento capaz de comprovar de maneira efetiva a 

contratação de seguro por parte do autor. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida a procedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Ademais, tenho que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com descontos indevidos em 

sua conta bancária e sendo obrigado a pagar por eles por estar incluso 

juntamente com suas demais despesas e informando a Reclamada de tal 

fato, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia 

ter solucionado o conflito administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Merece prosperar, o pedido de restituição do valor 

pago/descontado indevidamente, no montante de R$ 260,00 (duzentos e 

sessenta reais). Entretanto, tendo em vista que não se encontram 

presentes os requisitos previstos no artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor, a restituição deverá ocorrer de forma simples. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. A 

parte autora comprovou que procurou o PROCON na tentativa de se ver 

livre dos descontos indevidos, tendo inclusive, feito requerimento em 

audiência para devolução dos valores descontados indevidamente 

(conforme termo de audiência no PROCON - ID 24581744), sendo que as 

Reclamadas apesar de cessarem com os descontos indevidos, não se 

dignaram em efetuar a devolução dos valores, fazendo com que o autor 

recorresse as vias judiciais para ter o seu dinheiro de volta. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante a título de indenização por danos materiais o valor de R$ 

260,00 (duzentos e sessenta reais), na forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida e CONDENAR a reclamada a pagar a título de 

reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 
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combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013953-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOURENCO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1013953-64.2019.8.11.0002 Promovente: JOAO LOURENCO 

DE FIGUEIREDO Promovido: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em preliminar a Reclamada BANCO 

BRADESCO alega sua ilegitimidade passiva. No entanto, em razão de 

participarem da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC rejeito a 

preliminar arguida. Superada a preliminar passo à análise do mérito da 

causa. Mérito Narra o autor que é correntista do banco Requerido e que 

ao conferir extrato de sua conta bancária percebeu que havia um débito 

automático no valor de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) 

e que ao conferir os demais meses notou que os descontos estavam 

sendo efetuados desde o mês de setembro de 2018, que procurou a 

agencia para saber mais sobre tais descontos mas não obteve êxito, que 

procurou o Procon, sendo que na audiência a Ré apresentou um contrato 

fraudado pois nunca assinou nenhum contrato de seguro de vida com a 

empresa MAPFRE SEGUROS, que a empresa se negou a devolver os 

valores descontados indevidamente. A reclamada MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, alega que não ocorreu prática de qualquer irregularidade, 

que a cobrança foi totalmente regular proveniente de contrato de seguro 

de vida, pleiteia pela inexistência de indébito, bem como, improcedência 

dos pedidos autoral. O Reclamado BANCO BRADESCO, alega que a autora 

não juntou aos autos documento que comprove suas alegações, 

requerendo ao final a improcedência dos pedidos da exordial. Pois bem 

Vislumbro que a reclamada não provou a legalidade das cobranças 

realizadas à parte autora, a assinatura exarada no contrato juntado pela 

Reclamada (ID 25890269) além de ser considerada fraudulenta pelo autor, 

não condiz com a assinatura do mesmo, tendo em vista os documentos 

juntados na petição inicial, tais como: Documento pessoal – CNH (ID 

24581226), procuração (ID 24581229), boletim de ocorrência (ID 

24581233), termo de reclamação do PROCON (ID 24581744), bem como 

termo de audiência (ID 25952318). Outrossim não foi juntado aos autos 

nenhum outro documento capaz de comprovar de maneira efetiva a 

contratação de seguro por parte do autor. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida a procedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Ademais, tenho que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com descontos indevidos em 

sua conta bancária e sendo obrigado a pagar por eles por estar incluso 

juntamente com suas demais despesas e informando a Reclamada de tal 

fato, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia 

ter solucionado o conflito administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Merece prosperar, o pedido de restituição do valor 

pago/descontado indevidamente, no montante de R$ 260,00 (duzentos e 

sessenta reais). Entretanto, tendo em vista que não se encontram 

presentes os requisitos previstos no artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor, a restituição deverá ocorrer de forma simples. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. A 

parte autora comprovou que procurou o PROCON na tentativa de se ver 

livre dos descontos indevidos, tendo inclusive, feito requerimento em 

audiência para devolução dos valores descontados indevidamente 

(conforme termo de audiência no PROCON - ID 24581744), sendo que as 

Reclamadas apesar de cessarem com os descontos indevidos, não se 

dignaram em efetuar a devolução dos valores, fazendo com que o autor 

recorresse as vias judiciais para ter o seu dinheiro de volta. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante a título de indenização por danos materiais o valor de R$ 

260,00 (duzentos e sessenta reais), na forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida e CONDENAR a reclamada a pagar a título de 

reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 
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de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013431-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA HINTZE OAB - MT214890-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))

 

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: 

1013431-37.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da Recorrida para 

contrarrazões ao ID - 28554189, no prazo legal. Assinado eletronicamente 

por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 29/01/2020 15:07:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002810-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DOS SANTOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1002810-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDEVINO DOS 

SANTOS ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO ANIBAL 

PEREIRA DE FIGUEIREDO, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE 

CARVALHO, PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES 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: 16:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1002724-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO RAMOS RIBEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002724-73.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 29/01/2020 13:27:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILI APARECIDA DE CAMPOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REU)

CMR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002358-34.2020.8.11.0002 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: 14:55 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

29/01/2020 14:21:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016471-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 582940-2

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002736-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERNANDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

1002736-87.2020.8.11.0002 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, haja vista os documentos estarem com data 

de 1(um) ano atrás, conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 29/01/2020 14:17:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020101-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIEL SOUZA VITORINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

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: 

1020101-91.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/03/2020 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

29/01/2020 14:54:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015032-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL MAYER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (REQUERIDO)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 21/11/2019 14:25 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

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 

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

Intimação 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:
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ALINE CARINE VALUTKY OAB - MT24246/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

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 

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

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

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 
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aérea que houve uma das excludentes previstas na lei que justifique o 

cancelamento do voo previamente contratado, assim resta claro que o 

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--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015403-42.2019.8.11.0002
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MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

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 
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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 

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--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010076-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARDES LUIS DE FIGUEIREDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010076-19.2019.8.11.0002 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: LUIZ 

FERNANDO DA SILVA - MT17657-O, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o deposito realizado ID. 28438608, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

29/01/2020 16:48:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013869-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FIGUEIREDO DURAN (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))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1013869-63.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28544688, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 29/01/2020 14:14:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009623-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009623-24.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - MT22797-O, para apresentar as contrarrazões aos embargos 

de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 29 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 29/01/2020 16:50:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010159-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS (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: 

1010159-35.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 03/03/2020 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

29/01/2020 16:52:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012999-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SANTOS MAGALHAES (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))

 

Processo n. 1012999-18.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - MT14694-O , para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 29/01/2020 16:53:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADISON RILER RIBEIRO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002821-73.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADISON RILER 

RIBEIRO DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 03/03/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . CUIABÁ, 29 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: 1015225-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LOPES DE FRANCA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015225-93.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - MT22797-O, para apresentar as contrarrazões aos embargos 

de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 29 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 29/01/2020 16:54:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011094-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMEUS MILIEN NERIHIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1011094-75.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida a 

apresentar contrarrazões ao ID - 28263819, no prazo legal. Assinado 

eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 29/01/2020 

16:57:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010629-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAILSON JUNIOR DE FREITAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010629-66.2019.8.11.0002 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) 

ADVOGADOS: JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o 

prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por 

cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA 

GRANDE, 29 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 29/01/2020 17:01:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002800-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ESTEFANIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1002800-97.2020.8.11.0002 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, sob pena 

de indeferimento da inicial e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA 

OLIVEIRA 29/01/2020 17:04:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012730-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1012730-76.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ARIANNY 

PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - MT20787/O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 29/01/2020 

17:05:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014745-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1014745-18.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28572784, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 29/01/2020 17:02:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007451-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON DEMETRIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1007451-12.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

LUCAS SOUZA DIAS - MT23098/O, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

MT0008860A, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

deposito realizado ID. 28420271, pugnando o que entender de direito, em 

caso de concordância informar dados bancários, para fins de expedição 

de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 29/01/2020 17:09:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014207-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES SENA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1014207-37.2019.8.11.0002 Reclamante: Marques Sena 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, tanto 

em sessão conciliatória quanto em sede de contestação, 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 incompetência ratio territorial: Preliminarmente, 

a Reclamada sustentou que o Reclamante não apresentou nenhuma prova 

de que reside nesta Comarca, bem como, que a declaração de residência 

apresentada pelo mesmo não quer dizer nada. Desta feita, a Ré postulou 

para que o processo fosse julgado extinto sem julgamento do mérito ou, 

alternativamente, para que o Autor fosse intimado a apresentar um 

comprovante de residência em seu próprio nome, sob pena de 

indeferimento de sua manifestação. Inobstante as considerações 

ventiladas pela Reclamada, tenho que as mesmas devem ser refutadas. 

Reza o artigo 4º, I, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 4º É competente, para as 
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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. Da prejudicial de mérito: - Da prescrição: Antes de tecer 

considerações acerca do mérito de sua defesa, a Reclamada sustentou 

que as negativações questionadas nos autos foram incluídas pela 

Concessionária desde 30/08/2015, conforme consta do comprovante de 

restrição apresentado pelo próprio Autor. Logo, considerando que a 

presente demanda somente foi ajuizada na data de 07/10/2019, ou seja, 

após o decurso do prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, 

V, do Código Civil, a Reclamada pugnou não só pelo reconhecimento da 

prescrição da pretensão indenizatória, como também, para que o 

processo fosse extinto com a resolução de seu mérito. Com a devida 

vênia à tese sustentada pela Reclamada, entendo que a mesma não 

reivindica a guarida deste juízo. Segundo consta do comprovante de 

restrição anexo à exordial, o apontamento correspondente à pendência de 

R$ 140,11 (vencida originalmente em 25/08/2016) foi incluída junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito na data de 06/01/2018, o que, a meu ver, 

representa o marco inicial do prazo prescricional trienal. Logo, tendo em 

vista que a presente demanda foi ajuizada na data de 07/10/2019, tenho 

que a pretensão indenizatória do Reclamante (no tocante aos supostos 

danos morais que teria sido compelido a suportar) respeitou o prazo 

prescricional previsto no mencionado artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. 

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida pela Concessionária 

Ré. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que teve o nome 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

supostas dívidas representadas pelos valores de R$ 135,73; R$ 134,71; 

R$ 141,74; R$ 114,67; R$ 114,42; R$ 122,69; R$ 140,11; R$ 162,68; R$ 

160,94; R$ 167,07; R$ 159,40; R$ 164,82; R$ 163,45; R$ 173,33; R$ 

141,74; R$ 178,22; R$ 114,42; R$ 114,67 e R$ 122,69 (totalizando um 

débito de R$ 1.963,54). O Postulante relatou que alguns dos apontamentos 

existentes em seu nome foram debatidos nos autos dos processos 

8016642-30.2017.811.0002 (o qual tramitou no Juizado Especial do Cristo 

Rei) e 8026423-42.2018.811.0002 (o qual tramitou no Juizado Especial do 

Jardim Glória), tendo as pendências sido declaradas inexistentes. O Autor 

alegou que não possui qualquer tipo de relação contratual com a 

Reclamada, bem como, que nunca foi notificado a respeito dos 

apontamentos, motivo pelo qual, acredita que tanto as cobranças quanto 

as restrições são indevidas. O Demandante registrou que, além de não ter 

providenciado a retirada de seu nome dos órgãos restritivos (no tocante 

aos débitos declarados inexistentes em outra demanda), a Ré ainda lhe 

negativou por outros contratos que sequer entabulou. 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 que os débitos 

alegados desconhecidos pelo Reclamante são pendências financeiras 

referentes à UC nº 1337341-0 (Imóvel localizado na Rua A, s/nº, Quadra 

03, Lote 15, Bairro Jardim de Alá, Várzea Grande), da qual o mesmo figura 

como titular. A Concessionária Ré defendeu que, em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credora, não havendo de se falar em prática de ato ilícito ou existência 

de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Ré postulou pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao 

ID nº 24689942 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. 

Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor do 

Reclamante. Inicialmente, em que pese o Autor tenha ventilado 

sucintamente que a Reclamada não providenciou a retirada de alguns 

apontamentos já declarados inexistentes, entendo que tal providência 

deve ser requerida justamente nos autos dos processos anteriormente 

ajuizados. Após promover uma pesquisa prévia do processo nº 

8026423-42.2018.811.0002 (cuja sentença contemplou a inexistência dos 

débitos de R$ 139,57; R$ 136,57; R$ 155,39; R$ 170,90; R$ 166,71; R$ 

166,37; R$ 169,06 e R$ 156,63), este juízo constatou que o 

pronunciamento jurisdicional proferido nos referidos autos transitou em 

julgado na data 07/10/2019, ou seja, coincidentemente, a mesma data em 

que a presente demanda foi ajuizada no PJE. Ademais, extrai-se dos 

eventos relacionados ao processo nº 8026423-42.2018.811.0002 que, 

mesmo após ter sido devidamente intimado acerca do retorno dos autos 

da Turma Recursal, bem como, para requerer o que entender de direito, o 

Reclamante quedou-se silente. Logo, tendo em vista que a causa de pedir 

dos presentes autos está relacionada aos 19 apontamentos que não 

foram objetos de discussão em outras demandas ajuizadas em face da 

Reclamada, entendo que a ausência de baixa dos apontamentos 

anteriormente declarados inexistentes não pode ser utilizada como 

pretexto para tentar potencializar eventual infortúnio suportado pelo 

Reclamante, pois, reitero, a referida providência deve ser expressamente 

requerida nos autos do processo nº 8026423-42.2018.811.0002. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento a todo o acervo probatório anexado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora o 

Demandante tenha ventilado maliciosos argumentos no intuito de induzir 

este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo jurídico entre as 

partes, tenho que os esclarecimentos e, principalmente, as provas 

apresentadas pela Concessionária de Energia retiraram totalmente a 

verossimilhança da exordial. Dentre as provas que instruíram a 

contestação, registra-se que a Reclamada foi diligente em apresentar a 

cópia de um “Termo de Ocorrência e Inspeção” (referente a uma vistoria 

realizada no imóvel correspondente à UC nº 1337341-0 na data de 

23/01/2019), o qual, veja só, foi assinado justamente pela pessoa do 

Reclamante. Oportuno frisar que a assinatura lançada no TOI supracitado 

guarda notória similitude com àquelas exaradas nos documentos anexos à 

petição inicial e no termo de audiência de conciliação, razão pela qual, de 

forma diversa do que quis fazer prevalecer o Autor, não tenho nenhuma 

dúvida acerca da regularidade do vínculo jurídico anteriormente 

estabelecido entre as partes. Já no que se refere a origem das dívidas 

motivadoras dos apontamentos restritivos, entendo que as mesmas 

restaram devidamente esclarecidas. Via de regra, tenho que documentos 

como “Ordens de Serviço”, “Ficha Cadastral” ou “Histórico de contas”, por 

si só, não se prestam em demonstrar a existência de vínculo entre as 

partes, pois, não passam de réplicas do sistema da Concessionária de 

Energia. No entanto, excepcionalmente, entendo que as provas 

apresentadas pela Reclamada não podem ser desprezadas, pois, de 

forma diversa do que ocorreu nos autos dos processos nº 

8016642-30.2017.811.0002 e nº 8026423-42.2018.811.0002, desta vez a 

Concessionária de Energia apresentou provas acerca da regularidade do 

vínculo negocial. Conforme pode ser visualizado no “Histórico de Contas” 

apresentado pela Reclamada, desde meados de 2014 o Reclamante vem 

usufruindo abundantemente do serviço de fornecimento de energia da 

Concessionária (tanto é que mês a mês foi registrado consumo de energia 

na UC), todavia, mantendo-se conscientemente inerte em promover os 

pagamentos que se fazem necessários. Entendo que, restando 

incontroversa a regularidade da relação contratual outrora estabelecida 

entre os litigantes, não há como exigir da Concessionária de Energia 

qualquer prova acerca do pagamento das pendências motivadoras das 19 

restrições debatidas nesta lide (as quais são decorrentes do 

inadimplemento das faturas correspondentes aos meses de setembro e 

novembro/2014; março, junho, julho, setembro, outubro e novembro/2015; 

janeiro, março, junho e agosto/2016), pois, trata-se de uma prova de 

cunho diabólico. A fim de corroborar o posicionamento supra, cumpre 

transcrever, por analogia, um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO PELAS PARTES EM 

DECORRÊNCIA DE DÍVIDA DA AUTORA. DESCUMPRIMENTO QUE GEROU 

A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. Em que pese tratar-se de relação consumerista, não há como 

inverter o ônus da prova em favor da autora quanto ao não pagamento 

das parcelas acordadas, pois se configura prova diabólica. A simples 

alegação da autora de que vinha adimplindo o acordo, sem a juntada de 

qualquer comprovante neste sentido, implica na improcedência da ação. 

Sentença de primeiro grau mantida. Honorários sucumbenciais do patrono 

da parte demandada majorados, nos termos do §11º do artigo 85 do 

CPC/2015. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075643981, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em 12/12/2017).”. (Destaquei). Inobstante a injustificada 

irresignação evidenciada pelo Autor, tenho que, restando devidamente 

comprovada a relação existente entre as partes (pois, se não o fosse, 

certamente o consumidor não estaria no imóvel correspondente à UC nº 

1337341-0 e ainda, não se prestaria em assinar a cópia de um Termo de 

Ocorrência relacionado à uma inspeção feita na localidade em 
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janeiro/2019), cabia ao próprio Reclamante apresentar provas acerca dos 

fatos inerentes ao direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015), quais 

sejam, os competentes comprovantes de pagamento das faturas 

motivadoras das anotações restritivas, o que, definitivamente, não foi feito 

e consequentemente, justifica o envio do seu nome aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Embora o Reclamante tenha alegado que não foi 

notificado acerca dos apontamentos, entendo que não há como ser 

atribuída qualquer responsabilidade à Concessionária de Energia, 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, cabia ao 

Demandante rechaçar pontualmente todos os argumentos e documentos 

apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. 

Data máxima vênia à impugnação colacionada aos autos, tenho que foram 

ventiladas não só considerações genéricas, como também, totalmente 

alheias ao acervo documental apresentado pela Concessionária de 

Energia, pois, ao que tudo indica, o Reclamante não se atentou que foi 

apresentada a cópia de um TOI DEVIDAMENTE ASSINADO POR SUA 

PESSOA. Destarte, reitero que, não tendo sido apresentado pelo 

Reclamante qualquer comprovante indicando o pagamento das dívidas que 

lhe estão sendo cobradas, entendo que as restrições creditícias debatidas 

nos presentes autos refletiram 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 

imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). 

Visando amparar a fundamentação acima citada, segue colacionada, por 

analogia, uma jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - 

DIREITO CIVIL - COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DO 

COMETIMENTO DE ATO ILEGAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - NÃO 

COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE 

DÍVIDA - HIGIDEZ NÃO DESCARACTERIZADA. - Comprovadas nos autos, 

a legalidade das cobranças realizadas pela CEMIG, bem como das 

negativações existentes em prejuízo da autora, inexiste qualquer 

responsabilidade a ser atribuída à concessionária - A inclusão de nome 

nos cadastros de proteção ao crédito, em exercício regular de direito, não 

atribui à CEMIG a responsabilidade civil pretendida e não constitui razão 

para a caracterização de dano moral. (TJ-MG - AC: 10142180026270001 

MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de 

Publicação: 08/11/2019).”. (Destaquei). Com respaldo em todos os 

fundamentos exarados no presente decisum, entendo que outro caminho 

não há a ser trilhado por este juízo, senão contemplar a improcedência 

dos pedidos iniciais. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi 

debatido nos autos, bem como, considerando o acervo probatório 

apresentado pela Reclamada, tenho que a parte Autora, intencionalmente, 

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).”. Não bastasse ter 

alegado que não possuía qualquer tipo de relação contratual com a 

Reclamada (o que, definitivamente, diante dos documentos apresentados 

pela Ré, não reflete a realidade dos fatos), o Demandante não apresentou 

nenhum comprovante de residência em seu próprio nome (mesmo tendo 

sido desafiado em sede de contestação) e ainda, extrai-se da “Declaração 

de Residência” (que sequer foi assinada) anexa à inicial que o referido 

documento foi flagrantemente elaborado apenas ocultar o seu endereço 

residencial. 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 o documento 

comprobatório acerca do vínculo existente entre as partes (TOI assinado 

pelo Reclamante), 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 

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 a controvérsia dos autos está relacionada apenas aos 

débitos vencidos nos meses de setembro (R$ 114,67) e novembro/2014 

(R$ 114,42); março (R$ 122,69), junho (R$ 178,22), julho (R$ 141,74), 

setembro (R$ 164,82 e R$ 159,40), outubro (R$ 173,33) e novembro/2015 

(R$ 163,45); janeiro (R$ 167,07 e R$ 134,71), março (R$ 160,64 e R$ 

162,68), junho (R$ 135,73) e agosto/2016 (R$ 140,11), tenho que assiste 

à Concessionária de Energia Ré o direito de reivindicar nestes autos o 

pagamento da importância total de R$ 2.233,98 (dois mil duzentos e trinta e 

três reais e noventa e oito centavos). 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, 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 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$ 2.000,00 (dois 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 o Reclamante ao pagamento da importância de R$ 2.233,98 

(dois mil duzentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos), a ser 

devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros 

legais (simples) de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do 

presente pronunciamento. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória 

vinculada ao ID nº 24689942. 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--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014207-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES SENA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1014207-37.2019.8.11.0002 Reclamante: Marques Sena 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, tanto 

em sessão conciliatória quanto em sede de contestação, tenha postulado 

pela designação de uma audiência de instrução e julgamento, revela-se 
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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 incompetência ratio territorial: Preliminarmente, 

a Reclamada sustentou que o Reclamante não apresentou nenhuma prova 

de que reside nesta Comarca, bem como, que a declaração de residência 

apresentada pelo mesmo não quer dizer nada. Desta feita, a Ré postulou 

para que o processo fosse julgado extinto sem julgamento do mérito ou, 

alternativamente, para que o Autor fosse intimado a apresentar um 

comprovante de residência em seu próprio nome, sob pena de 

indeferimento de sua manifestação. Inobstante as considerações 

ventiladas pela Reclamada, tenho que as mesmas devem ser 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. Da prejudicial de mérito: - Da prescrição: Antes de tecer 

considerações acerca do mérito de sua defesa, a Reclamada sustentou 

que as negativações questionadas nos autos foram incluídas pela 

Concessionária desde 30/08/2015, conforme consta do comprovante de 

restrição apresentado pelo próprio Autor. Logo, considerando que a 

presente demanda somente foi ajuizada na data de 07/10/2019, ou seja, 

após o decurso do prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, 

V, do Código Civil, a Reclamada pugnou não só pelo reconhecimento da 

prescrição da pretensão indenizatória, como também, para que o 

processo fosse extinto com a resolução de seu mérito. Com a devida 

vênia à tese sustentada pela Reclamada, entendo que a mesma não 

reivindica a guarida deste juízo. Segundo consta do comprovante de 

restrição anexo à exordial, o apontamento correspondente à pendência de 

R$ 140,11 (vencida originalmente em 25/08/2016) foi incluída junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito na data de 06/01/2018, o que, a meu ver, 

representa o marco inicial do prazo prescricional trienal. Logo, tendo em 

vista que a presente demanda foi ajuizada na data de 07/10/2019, tenho 

que a pretensão indenizatória do Reclamante (no tocante aos supostos 

danos morais que teria sido compelido a suportar) respeitou o prazo 

prescricional previsto no mencionado artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. 

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida pela Concessionária 

Ré. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que teve o nome 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

supostas dívidas representadas pelos valores de R$ 135,73; R$ 134,71; 

R$ 141,74; R$ 114,67; R$ 114,42; R$ 122,69; R$ 140,11; R$ 162,68; R$ 

160,94; R$ 167,07; R$ 159,40; R$ 164,82; R$ 163,45; R$ 173,33; R$ 

141,74; R$ 178,22; R$ 114,42; R$ 114,67 e R$ 122,69 (totalizando um 

débito de R$ 1.963,54). O Postulante relatou que alguns dos apontamentos 

existentes em seu nome foram debatidos nos autos dos processos 

8016642-30.2017.811.0002 (o qual tramitou no Juizado Especial do Cristo 

Rei) e 8026423-42.2018.811.0002 (o qual tramitou no Juizado Especial do 

Jardim Glória), tendo as pendências sido declaradas inexistentes. O Autor 

alegou que não possui qualquer tipo de relação contratual com a 

Reclamada, bem como, que nunca foi notificado a respeito dos 

apontamentos, motivo pelo qual, acredita que tanto as cobranças quanto 

as restrições são indevidas. O Demandante registrou que, além de não ter 

providenciado a retirada de seu nome dos órgãos restritivos (no tocante 

aos débitos declarados inexistentes em outra demanda), a Ré ainda lhe 

negativou por outros contratos que sequer entabulou. 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 que os débitos 

alegados desconhecidos pelo Reclamante são pendências financeiras 

referentes à UC nº 1337341-0 (Imóvel localizado na Rua A, s/nº, Quadra 

03, Lote 15, Bairro Jardim de Alá, Várzea Grande), da qual o mesmo figura 

como titular. A Concessionária Ré defendeu que, em decorrência do 

inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credora, não havendo de se falar em prática de ato ilícito ou existência 

de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Ré postulou pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao 

ID nº 24689942 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. 

Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor do 

Reclamante. Inicialmente, em que pese o Autor tenha ventilado 

sucintamente que a Reclamada não providenciou a retirada de alguns 

apontamentos já declarados inexistentes, entendo que tal providência 

deve ser requerida justamente nos autos dos processos anteriormente 

ajuizados. Após promover uma pesquisa prévia do processo nº 

8026423-42.2018.811.0002 (cuja sentença contemplou a inexistência dos 

débitos de R$ 139,57; R$ 136,57; R$ 155,39; R$ 170,90; R$ 166,71; R$ 

166,37; R$ 169,06 e R$ 156,63), este juízo constatou que o 

pronunciamento jurisdicional proferido nos referidos autos transitou em 

julgado na data 07/10/2019, ou seja, coincidentemente, a mesma data em 

que a presente demanda foi ajuizada no PJE. Ademais, extrai-se dos 

eventos relacionados ao processo nº 8026423-42.2018.811.0002 que, 

mesmo após ter sido devidamente intimado acerca do retorno dos autos 

da Turma Recursal, bem como, para requerer o que entender de direito, o 

Reclamante quedou-se silente. Logo, tendo em vista que a causa de pedir 

dos presentes autos está relacionada aos 19 apontamentos que não 

foram objetos de discussão em outras demandas ajuizadas em face da 

Reclamada, entendo que a ausência de baixa dos apontamentos 

anteriormente declarados inexistentes não pode ser utilizada como 

pretexto para tentar potencializar eventual infortúnio suportado pelo 

Reclamante, pois, reitero, a referida providência deve ser expressamente 

requerida nos autos do processo nº 8026423-42.2018.811.0002. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento a todo o acervo probatório anexado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora o 

Demandante tenha ventilado maliciosos argumentos no intuito de induzir 

este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo jurídico entre as 

partes, tenho que os esclarecimentos e, principalmente, as provas 

apresentadas pela Concessionária de Energia retiraram totalmente a 

verossimilhança da exordial. Dentre as provas que instruíram a 

contestação, registra-se que a Reclamada foi diligente em apresentar a 

cópia de um “Termo de Ocorrência e Inspeção” (referente a uma vistoria 

realizada no imóvel correspondente à UC nº 1337341-0 na data de 

23/01/2019), o qual, veja só, foi assinado justamente pela pessoa do 

Reclamante. Oportuno frisar que a assinatura lançada no TOI supracitado 

guarda notória similitude com àquelas exaradas nos documentos anexos à 

petição inicial e no termo de audiência de conciliação, razão pela qual, de 

forma diversa do que quis fazer prevalecer o Autor, não tenho nenhuma 

dúvida acerca da regularidade do vínculo jurídico anteriormente 

estabelecido entre as partes. Já no que se refere a origem das dívidas 

motivadoras dos apontamentos restritivos, entendo que as mesmas 

restaram devidamente esclarecidas. Via de regra, tenho que documentos 

como “Ordens de Serviço”, “Ficha Cadastral” ou “Histórico de contas”, por 

si só, não se prestam em demonstrar a existência de vínculo entre as 

partes, pois, não passam de réplicas do sistema da Concessionária de 

Energia. No entanto, excepcionalmente, entendo que as provas 

apresentadas pela Reclamada não podem ser desprezadas, pois, de 

forma diversa do que ocorreu nos autos dos processos nº 

8016642-30.2017.811.0002 e nº 8026423-42.2018.811.0002, desta vez a 

Concessionária de Energia apresentou provas acerca da regularidade do 

vínculo negocial. Conforme pode ser visualizado no “Histórico de Contas” 

apresentado pela Reclamada, desde meados de 2014 o Reclamante vem 

usufruindo abundantemente do serviço de fornecimento de energia da 

Concessionária (tanto é que mês a mês foi registrado consumo de energia 

na UC), todavia, mantendo-se conscientemente inerte em promover os 

pagamentos que se fazem necessários. Entendo que, restando 

incontroversa a regularidade da relação contratual outrora estabelecida 

entre os litigantes, não há como exigir da Concessionária de Energia 

qualquer prova acerca do pagamento das pendências motivadoras das 19 

restrições debatidas nesta lide (as quais são decorrentes do 
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inadimplemento das faturas correspondentes aos meses de setembro e 

novembro/2014; março, junho, julho, setembro, outubro e novembro/2015; 

janeiro, março, junho e agosto/2016), pois, trata-se de uma prova de 

cunho diabólico. A fim de corroborar o posicionamento supra, cumpre 

transcrever, por analogia, um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO PELAS PARTES EM 

DECORRÊNCIA DE DÍVIDA DA AUTORA. DESCUMPRIMENTO QUE GEROU 

A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO. Em que pese tratar-se de relação consumerista, não há como 

inverter o ônus da prova em favor da autora quanto ao não pagamento 

das parcelas acordadas, pois se configura prova diabólica. A simples 

alegação da autora de que vinha adimplindo o acordo, sem a juntada de 

qualquer comprovante neste sentido, implica na improcedência da ação. 

Sentença de primeiro grau mantida. Honorários sucumbenciais do patrono 

da parte demandada majorados, nos termos do §11º do artigo 85 do 

CPC/2015. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075643981, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em 12/12/2017).”. (Destaquei). Inobstante a injustificada 

irresignação evidenciada pelo Autor, tenho que, restando devidamente 

comprovada a relação existente entre as partes (pois, se não o fosse, 

certamente o consumidor não estaria no imóvel correspondente à UC nº 

1337341-0 e ainda, não se prestaria em assinar a cópia de um Termo de 

Ocorrência relacionado à uma inspeção feita na localidade em 

janeiro/2019), cabia ao próprio Reclamante apresentar provas acerca dos 

fatos inerentes ao direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015), quais 

sejam, os competentes comprovantes de pagamento das faturas 

motivadoras das anotações restritivas, o que, definitivamente, não foi feito 

e consequentemente, justifica o envio do seu nome aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Embora o Reclamante tenha alegado que não foi 

notificado acerca dos apontamentos, entendo que não há como ser 

atribuída qualquer responsabilidade à Concessionária de Energia, 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, cabia ao 

Demandante rechaçar pontualmente todos os argumentos e documentos 

apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. 

Data máxima vênia à impugnação colacionada aos autos, tenho que foram 

ventiladas não só considerações genéricas, como também, totalmente 

alheias ao acervo documental apresentado pela Concessionária de 

Energia, pois, ao que tudo indica, o Reclamante não se atentou que foi 

apresentada a cópia de um TOI DEVIDAMENTE ASSINADO POR SUA 

PESSOA. Destarte, reitero que, não tendo sido apresentado pelo 

Reclamante qualquer comprovante indicando o pagamento das dívidas que 

lhe estão sendo cobradas, entendo que as restrições creditícias debatidas 

nos presentes autos refletiram 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 

imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). 

Visando amparar a fundamentação acima citada, segue colacionada, por 

analogia, uma jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - 

DIREITO CIVIL - COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DO 

COMETIMENTO DE ATO ILEGAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - NÃO 

COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE 

DÍVIDA - HIGIDEZ NÃO DESCARACTERIZADA. - Comprovadas nos autos, 

a legalidade das cobranças realizadas pela CEMIG, bem como das 

negativações existentes em prejuízo da autora, inexiste qualquer 

responsabilidade a ser atribuída à concessionária - A inclusão de nome 

nos cadastros de proteção ao crédito, em exercício regular de direito, não 

atribui à CEMIG a responsabilidade civil pretendida e não constitui razão 

para a caracterização de dano moral. (TJ-MG - AC: 10142180026270001 

MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de 

Publicação: 08/11/2019).”. (Destaquei). Com respaldo em todos os 

fundamentos exarados no presente decisum, entendo que outro caminho 

não há a ser trilhado por este juízo, senão contemplar a improcedência 

dos pedidos iniciais. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi 

debatido nos autos, bem como, considerando o acervo probatório 

apresentado pela Reclamada, tenho que a parte Autora, intencionalmente, 

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).”. Não bastasse ter 

alegado que não possuía qualquer tipo de relação contratual com a 

Reclamada (o que, definitivamente, diante dos documentos apresentados 

pela Ré, não reflete a realidade dos fatos), o Demandante não apresentou 

nenhum comprovante de residência em seu próprio nome (mesmo tendo 

sido desafiado em sede de contestação) e ainda, extrai-se da “Declaração 

de Residência” (que sequer foi assinada) anexa à inicial que o referido 

documento foi flagrantemente elaborado apenas ocultar o seu endereço 

residencial. 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 o documento 

comprobatório acerca do vínculo existente entre as partes (TOI assinado 

pelo Reclamante), 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 

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 a controvérsia dos autos está relacionada apenas aos 

débitos vencidos nos meses de setembro (R$ 114,67) e novembro/2014 

(R$ 114,42); março (R$ 122,69), junho (R$ 178,22), julho (R$ 141,74), 

setembro (R$ 164,82 e R$ 159,40), outubro (R$ 173,33) e novembro/2015 

(R$ 163,45); janeiro (R$ 167,07 e R$ 134,71), março (R$ 160,64 e R$ 

162,68), junho (R$ 135,73) e agosto/2016 (R$ 140,11), tenho que assiste 

à Concessionária de Energia Ré o direito de reivindicar nestes autos o 

pagamento da importância total de R$ 2.233,98 (dois mil duzentos e trinta e 

três reais e noventa e oito centavos). 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, 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 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$ 2.000,00 (dois 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 o Reclamante ao pagamento da importância de R$ 2.233,98 

(dois mil duzentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos), a ser 

devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros 

legais (simples) de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do 

presente pronunciamento. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória 

vinculada ao ID nº 24689942. 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, 
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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: 1014449-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA COSTA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-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))

 

Processo n. 1014449-93.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO 

ADELMO CHIMATI PERUCHI - MT14519-O , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 29/01/2020 

17:28:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014091-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BRANDAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 04/11/2019 15:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007473-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JASMINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007473-70.2019.8.11.0002 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) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - 

MT19588-O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

29/01/2020 17:31:46
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Processo Nº: 1014091-31.2019.8.11.0002 Promovente: LUCAS BRANDAO 

DA SILVA SOUZA Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Em preliminar a Reclamada alega sua ilegitimidade 

passiva. No entanto, em razão de participarem da cadeia de consumo, nos 

termos do art. 18 do CDC rejeito a preliminar arguida. Superada a preliminar 

passo à análise do mérito da causa. Mérito Sustenta a parte requerente 

que seu nome foi inscrito de maneira indevida no valor de R$ 1.898,91 (um 

mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavo), que a 

primeira Requerida informa que o débito é oriundo de suposto contrato 

efetuado com a 2 Requerida. Alega o autor que não possui débito e que 

jamais teve qualquer vínculo contratual com as empresas Reclamadas. A 

parte reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, em sua peça de 

bloqueio (ID 25625441) sustenta que o crédito inscrito no SPC/SERASA 

tem origem em uma cessão de crédito figurando como partes deste 

negócio jurídico a empresa VIA VAREJO e o FUNDO DE INVESTIMENTOS 

IPANEMA VI, seno o crédito oriundo de dívidas por compras em uma das 

lojas do grupo Via Varejo na modalidade de financiamento. A Reclamada 

VIA VAREJO, alega em sua contestação que não foi configurado o nexo 

de causalidade, que não há qualquer ilícito praticado pela Ipanema que 

também foi vitima dos fraudadores uma vez que realizou compra de um 

crédito que não existe, que tal situação foi causada exclusivamente por 

terceiros A Reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO 

juntou em sua contestação os seguintes documentos (ID 25625443): - 

Contrato de venda financiada (assinado) - Cópia de documento pessoal 

(RG) Sendo que a parte autora impugnou tais documentos mencionando 

que a assinatura do contrato não lhe pertence e nem mesmo o documento 

juntado tratando-se de fraude. Pois bem. Pelas provas acostadas ao feito 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela 

empresa requerida (ID 24631998). A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a 

requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte 

requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do contrato, 

comprovando a relação jurídica existente, tendo em vista que o único 

contrato apresentado pela Reclamada, a assinatura não condiz com a 

assinatura do autor dos documentos juntados na petição inicial e nem 

mesmo o documento de RG apresentado, onde visivelmente se pode 

perceber que trata de um terceiro e não a pessoa do demandante desta 

ação. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente 

provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. 

Assim, legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 
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prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

6.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar as reclamadas 

solidariamente a pagar a parte reclamante R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--
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Processo Nº: 1014091-31.2019.8.11.0002 Promovente: LUCAS BRANDAO 

DA SILVA SOUZA Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Em preliminar a Reclamada alega sua ilegitimidade 

passiva. No entanto, em razão de participarem da cadeia de consumo, nos 

termos do art. 18 do CDC rejeito a preliminar arguida. Superada a preliminar 

passo à análise do mérito da causa. Mérito Sustenta a parte requerente 

que seu nome foi inscrito de maneira indevida no valor de R$ 1.898,91 (um 

mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavo), que a 

primeira Requerida informa que o débito é oriundo de suposto contrato 

efetuado com a 2 Requerida. Alega o autor que não possui débito e que 

jamais teve qualquer vínculo contratual com as empresas Reclamadas. A 

parte reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, em sua peça de 

bloqueio (ID 25625441) sustenta que o crédito inscrito no SPC/SERASA 

tem origem em uma cessão de crédito figurando como partes deste 

negócio jurídico a empresa VIA VAREJO e o FUNDO DE INVESTIMENTOS 

IPANEMA VI, seno o crédito oriundo de dívidas por compras em uma das 

lojas do grupo Via Varejo na modalidade de financiamento. A Reclamada 

VIA VAREJO, alega em sua contestação que não foi configurado o nexo 

de causalidade, que não há qualquer ilícito praticado pela Ipanema que 

também foi vitima dos fraudadores uma vez que realizou compra de um 

crédito que não existe, que tal situação foi causada exclusivamente por 

terceiros A Reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO 

juntou em sua contestação os seguintes documentos (ID 25625443): - 

Contrato de venda financiada (assinado) - Cópia de documento pessoal 

(RG) Sendo que a parte autora impugnou tais documentos mencionando 

que a assinatura do contrato não lhe pertence e nem mesmo o documento 

juntado tratando-se de fraude. Pois bem. Pelas provas acostadas ao feito 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela 

empresa requerida (ID 24631998). A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a 

requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte 

requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do contrato, 

comprovando a relação jurídica existente, tendo em vista que o único 

contrato apresentado pela Reclamada, a assinatura não condiz com a 

assinatura do autor dos documentos juntados na petição inicial e nem 

mesmo o documento de RG apresentado, onde visivelmente se pode 

perceber que trata de um terceiro e não a pessoa do demandante desta 

ação. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente 

provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. 

Assim, legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 
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ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

6.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar as reclamadas 

solidariamente a pagar a parte reclamante R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. 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: 1014091-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BRANDAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1014091-31.2019.8.11.0002 Promovente: LUCAS BRANDAO 

DA SILVA SOUZA Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Em preliminar a Reclamada alega sua ilegitimidade 

passiva. No entanto, em razão de participarem da cadeia de consumo, nos 

termos do art. 18 do CDC rejeito a preliminar arguida. Superada a preliminar 

passo à análise do mérito da causa. Mérito Sustenta a parte requerente 

que seu nome foi inscrito de maneira indevida no valor de R$ 1.898,91 (um 

mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavo), que a 

primeira Requerida informa que o débito é oriundo de suposto contrato 

efetuado com a 2 Requerida. Alega o autor que não possui débito e que 

jamais teve qualquer vínculo contratual com as empresas Reclamadas. A 

parte reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, em sua peça de 

bloqueio (ID 25625441) sustenta que o crédito inscrito no SPC/SERASA 

tem origem em uma cessão de crédito figurando como partes deste 

negócio jurídico a empresa VIA VAREJO e o FUNDO DE INVESTIMENTOS 

IPANEMA VI, seno o crédito oriundo de dívidas por compras em uma das 

lojas do grupo Via Varejo na modalidade de financiamento. A Reclamada 

VIA VAREJO, alega em sua contestação que não foi configurado o nexo 

de causalidade, que não há qualquer ilícito praticado pela Ipanema que 

também foi vitima dos fraudadores uma vez que realizou compra de um 

crédito que não existe, que tal situação foi causada exclusivamente por 

terceiros A Reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO 

juntou em sua contestação os seguintes documentos (ID 25625443): - 

Contrato de venda financiada (assinado) - Cópia de documento pessoal 

(RG) Sendo que a parte autora impugnou tais documentos mencionando 

que a assinatura do contrato não lhe pertence e nem mesmo o documento 

juntado tratando-se de fraude. Pois bem. Pelas provas acostadas ao feito 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela 

empresa requerida (ID 24631998). A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a 

requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte 

requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do contrato, 

comprovando a relação jurídica existente, tendo em vista que o único 

contrato apresentado pela Reclamada, a assinatura não condiz com a 

assinatura do autor dos documentos juntados na petição inicial e nem 

mesmo o documento de RG apresentado, onde visivelmente se pode 

perceber que trata de um terceiro e não a pessoa do demandante desta 

ação. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente 

provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. 

Assim, legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

6.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar as reclamadas 

solidariamente a pagar a parte reclamante R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 
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intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. 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: 1010239-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILENE DO CARMO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010239-96.2019.8.11.0002 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) REQUERENTE: MAYCON TADEU LAMIM - 

MT0016012A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

29/01/2020 17:35:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013670-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 

1013670-41.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28575967, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 29/01/2020 17:03:18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007725-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA MATHIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SANTANA DE PROENCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-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: 

1007725-73.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação, bem como se manifeste a 

respeito do ID 28212613, no prazo de 10 dias. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 03/03/2020 Hora: 

15:55 Assinado eletronicamente 29/01/2020 17:18:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012369-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINA ROSA DE JESUS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 18/11/2019 13:40 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012582-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 12/11/2019 15:10 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011059-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011059-18.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: EDEVANIO 

BARBOSA DA SILVA - MT0008860A, LUCAS SOUZA DIAS - MT23098/O, 

para apresentar as contrarrazões ao recurso ID 27771270, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 29/01/2020 17:47:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005890-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO OLIVEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

KAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1005890-50.2019.8.11.0002 Promovente: KAMILA ARRUDA 

DE OLIVEIRA ABREU GUSTAVO OLIVEIRA DE ABREU Promovido: GOL 

LINHAS AEREAS S.A COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV 
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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. Em preliminar a Reclamada alega 

sua ilegitimidade passiva. No entanto, em razão de participarem da cadeia 

de consumo, nos termos do art. 18 do CDC rejeito a preliminar arguida. 

Superada a preliminar passo à análise do mérito da causa. Mérito Em 

síntese narra os autores os seguintes fatos: Que no dia 18/06/2019, 

durante o jogo de Brasil e Venezuela, ofertaram passagens aéreas 

internacionais a R$ 3,90, sendo que a oferta divulgada por várias fontes 

de mídia. Que a partir de 21h30min do dia 18 de junho de 2019, estariam 

disponíveis no site da Gol compras de passagens aéreas de ida e volta 

para países da América do Sul. Que tendo interesse na aquisição das 

passagens esteve desde as 20h00min tentando adquirir as passagens 

aéreas e que por mais que insistiu o site da companhia Ré, esteve fora do 

ar, que tal fato fez com que os autores se sentissem prejudicados. Ao 

final pleiteia pela venda das passagens aéreas sendo ida e volta para a 

cidade de Buenos Aires no valor de R$ 3,90 – cada, que totaliza o valor de 

R$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos). A Reclamada AMBEV S.A, 

apresentou contestação ID 22206296, alegando falta de interesse de agir, 

inexistência de relação de consumo e pugna pela improcedência dos 

pedidos autorais. A Reclamada GOL LINHAS AÉREAS S/A, apresentou 

contestação ID 22284672, e mencionou que a referida oferta existiu, que 

tomou todas as cautelas, que havia número limitado de bilhetes, que no dia 

18/06/2019 a Gol recebeu o maior volume de acessos, que apesar da 

oscilação, o objetivo da campanha foi atingido sendo, que foram 

comercializados pelo preço de R$ 3,90. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

No caso os autores pleiteiam pela condenação das partes Requeridas, na 

emissão de passagens aéreas com destino a Buenos Aires (Argentina) 

com o valor de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) cada bilhete, pelo 

fato de não conseguirem acesso ao site da Gol durante o horário da oferta 

anunciada pelas Reclamadas. No caso, verifico que a existência da 

referida oferta é fato incontroverso, tendo em vista os documentos 

juntados na petição inicial, bem como os fatos narrados na contestação. 

Todavia, os autores não comprovaram a contento a culpabilidade das 

empresas Reclamadas no evento narrado na inicial, qual seja, site 

inacessível de maneira premeditada impossibilitando que os autores 

participassem da referida oferta. Verifico que as partes reclamantes não 

instruíram os autos com elementos suficientes para melhor análise da 

demanda, isto é, não há nos autos documentos hábeis a demonstrar os 

pedidos pleiteados. Não sem propósito, os autores não comprovam o fato 

constitutivo do pedido, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. No caso vertente, não vislumbro a existência de qualquer abuso 

das partes Reclamadas, não evidenciado, na hipótese, que o ocorrido 

tenha sido abusivo e que tenha causado dor, vexame, humilhação, 

sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica 

da demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais, e 

nem sequer a condenação das Reclamadas a cumprirem integralmente o 

anunciado na referida oferta. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juíza de Direito para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 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: 1008347-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIEL LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1008347-55.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

JULIANA LOPES DO CARMO - MT0022013A, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre o deposito realizado ID. 28062642, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

29/01/2020 17:53:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014027-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 

1014027-21.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte recorrida para 

apresentar contrarrazões ao recurso de ID 28583436, no prazo legal. 

Assinado eletronicamente 29/01/2020 17:55:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002843-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSILEIA LARA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002843-34.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GILSILEIA LARA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ILVANIO MARTINS POLO 

PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

03/03/2020 Hora: 16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . CUIABÁ, 29 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002167-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUDIO DO ESPIRITO SANTO OAB - 791.758.131-49 

(REPRESENTANTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002167-86.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: MIGUEL LUDIO DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS em 

que o requerente informa que é servidor público e pactuou com a 

reclamada o parcelamento de uma dívida de cartão de crédito mediante 

desconto em folha, em 12 vezes, sendo a última parcela com vencimento 

em julho de 2017. Ocorre que, no mês seguinte, foi mantido em seu holerite 

o desconto de fatura de cartão de crédito, o qual já havia cancelado e 

quitado, sendo, portanto, indevidos. Pelos motivos expostos, requer a 

concessão do pedido liminar para SUSPENDER OS DESCONTOS EM 

FOLHA DE PAGAMENTO. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela suficiência das 

provas apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou holerites e 

apresentou cálculo dos valores descontados até o presente momento. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (art. 300 do CPC) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Isto 

posto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência; ORDENO a SUSPENSÃO dos descontos de fatura de 

cartão de crédito efetuados pela requerida na folha de pagamento da 

requerente, intitulado BANCO PAN S/A CARTÃO CRÉDITO, discutido nos 

autos, até ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa diária em 

caso de descumprimento. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002470-03.2020.8.11.0002. AUTOR: VERA LUCIA DA SILVA REU: ITAU 

UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S/A, FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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 as requeridas, entretanto, 

seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelas reclamadas, 

motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de tais negativações. 

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 do CDL que a parte autora figura em 

outras inscrições que não são objeto da reclamação, além do mais, a 

inclusão do nome da requerente no SERASA ocorreu em 17/11/2018 e 

somente agora vem questionar tal situação restando, assim, necessária a 

instauração do contraditório para maior segurança jurídica da decisão. 

Cumpre ressaltar que as inscrições registradas em 12/10/2018 e 

13/10/2018 são objeto da ação nº 1009346-08.2019.8.11.0002 em trâmite 

no Juizado Especial do Cristo Rei. 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: 1001472-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001472-35.2020.8.11.0002. AUTOR: IRACY MARIA DA COSTA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Devidamente intimada da decisão id. 

28302170, a reclamada solicitou dilação de prazo para justificar o bloqueio 

dos valores (id. 28448170). Não obstante se tratar de produção 

antecipada de prova, haja vista o pedido de tutela de urgência, entendo 

que não assiste razão à parte reclamada, posto que bastaria apresentar o 

contrato do suposto empréstimo realizado, não se tratando de matéria 

complexa. Deste modo, ante a ausência de contraprova nesta fase 

preliminar, sopesando a urgência do presente caso, vez que se trata de 

verba de natureza alimentar, sendo o único meio de subsistência da 

reclamante, a qual juntou aos autos documentos comprovando suas 

alegações, INDEFIRO o pedido de dilação e passo à analise da liminar. O 

extrato bancário constante no processo demonstra que os créditos da 

sua conta bancária é proveniente de recebimento de salário, restando, 

portanto, comprovada a impenhorabilidade. Assim dispõe o art. 833 do 

CPC: São impenhoráveis: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º; De acordo com o artigo supracitado, 

nota-se claramente que a legislação processual civil prescreve que os 
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vencimentos provenientes salários, destinados ao sustento do ente 

familiar, são impenhoráveis. Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido 

de tutela de urgência e DETERMINO o desbloqueio dos valores de R$ 

2.251,04 e R$ 2.180,14 (totalizando R$ 4.431,18), retidos pela instituição 

financeira na data de 10/01/2020, conta corrente n. 31884-1 da ag. 

2963-7, de titularidade da autora, no prazo de 24 horas, até o julgamento 

final da lide ou ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. 

Expeça-se mandado de intimação para cumprimento da obrigação de fazer 

acima indiciada, para a agência n. 2963-7 do Banco do Brasil, localizada 

na Av. Sen. Filinto Muller, 646, Centro Norte - Várzea Grande. Cumprida a 

medida liminar, aguarde-se a audiência de conciliação. Intimem-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002778-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SALES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002778-39.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL DE SALES SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS na qual o requerente 

informa ser possuidor da unidade consumidora UC 6/1023600-8 e vinha 

pagando regularmente as faturas que lhe eram enviadas, entretanto, após 

uma inspeção realizada pela requerida, passou a receber faturas com 

valores exorbitantes, sendo os meses dezembro/2019 e janeiro/2020 na 

importância de R$ 624,07 e R$ 549,42, respectivamente, que não 

condizem com seu consumo mensal. Além disso, está sendo cobrada 

recuperação de consumo, cujo débito de R$ 379,89 e R$ 376,20, com 

vencimento em 28/02/2020, também não reconhece. Aduz que tentou 

resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito. Por essas 

razões requer a concessão da medida liminar a fim de impedir que a 

requerida realize o corte no fornecimento de energia da unidade da 

requerente, bem como determinar à requerida que se abstenha de 

inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Não 

obstante a documentação juntada aos autos, onde, em tese, se 

demonstraria o consumo excessivo, assim como a suposta irregularidade 

na unidade consumidora, conforme termo de ocorrência, 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 6/1023600-8 em razão 

dos débitos ora discutidos (faturas: R$ 624,07 – 08/01/2020; R$ 549,42 – 

29/01/2020; R$ 379,89 e R$ 376,20 – 28/02/2020), 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

Sentença

Sentença 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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002459-71.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FF PRODUTOS DE 

BORRACHARIA LTDA - EPP REQUERIDO: SM - COMERCIO DE 

PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - EPP, ZENILDA BARBOSA SOBRINHO 

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 2014 (id. 28445454, 28445456, 28445457 e 28445458). 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: 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)
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002660-63.2020.8.11.0002. AUTOR: BENEDITO MARQUES DA SILVA 

REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. É o Breve Relato. Decido. Após detida análise dos 

autos, verificou-se que a presente ação tem por objeto reparação de 

danos e a parte requerente reside no município de Acorizal, distrito da 

Comarca de Cuiabá - MT, assim, este juízo é absolutamente incompetente, 

nos termos do art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95. Isto posto, JULGO e 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com 

fundamento no artigo 51, inc. III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Procedam-se às anotações e baixas pertinentes. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015761-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FRANCISCO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 1015761-07.2019.8.11.0002 Reclamante: Edinaldo Francisco 

Nunes da Silva 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 Interesse de Agir A 

parte Requerida alega preliminarmente que a parte Requerente não possui 

interesse de agir. Os fatos expostos na preliminar se confundem com o 

mérito. Assim deixo para analisa-los em conjunto. 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 contesta a parte Requerente alega que a suspensão no 

fornecimento de energia da unidade consumidora, ocorreu de forma legal, 

uma vez que a parte Requerente não efetivou o pagamento da fatura 

referente ao mês de Abril de 2019 e que esta foi apurada conforme leitura 

devidamente efetivada no medido da parte Requerente. Deste modo alega 

que inexiste ato ilícito, bem como alega que a parte Requerida não 

comprovou os seus danos morais, motivo pelo qual requer a 

improcedência dos pedidos. A parte requerente apresentou impugnação a 

contestação rechaçando os argumentos de defesa e requerendo a 

procedência dos pedidos iniciais. Constata-se da contestação que a parte 

Requerida não trouxe nem sequer o histórico de consumo para que se 

pudesse realizar uma média do consumo da parte Requerente, a fim de se 

verificar se a cobrança de R$ 800,63 estava dentro da média. Por outra 

via, a parte Requerente trouxe as suas faturas anteriores a Abril de 2019, 

bem como posteriores, onde comprova que em nenhum destes meses a 

sua fatura se aproximou deste montante. Como se vê a fatura de Abril de 

2019, aproximadamente, dobrou o consumo da parte Requerente, sem 

nenhuma justificativa. 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 ao pleno 

funcionamento do relógio da parte Requerente, em contrapartida à parte 

Requerente demonstrou que a cobrança efetivada foi maior do que a sua 

média anterior e posterior. 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, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

as solicitações foram atendidas, 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 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$ 4.000,00 (quatro mil reais), em virtude da suspensão da 

energia elétrica realizada. Assim reconhecida a ilegalidade da cobrança da 

fatura, entendo que assiste razão a parte Requerente, motivo pelo qual 

determino que a parte Requerida efetue o refaturamento da conta 

referente ao mês de Abril de 2019, pela média dos últimos doze meses. 

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 e 

condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da citação – 01.11.2019 – por se tratar de relação 

contratual, por fim, determino o refaturamento da fatura mês de Abril de 

2019, pela média dos últimos doze meses. 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 
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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: 1010670-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1010670-33.2019.8.11.0002 Reclamante: Maria Lucia Lemes 

da Silva Reclamada: Banco Bradesco Cartões 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$ 61,06 

(sessenta e um reais e seis centavos), desconhecendo por completo o 

referido débito. A parte requerida, no mérito contesta a parte autora 

asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato estabelecido entre as partes, o qual se encontra inadimplente, 

sendo legítimo o apontamento, limitando a se reportar a tal fato, sem 

maiores indagações ou explicações, juntando apenas supostas faturas e 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, somente faturas com suposta utilização dos serviços pela 

parte requerente, assim não há qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo a única inscrição em seu nome. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco 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$ 61,06 (sessenta e um reais e seis centavos), e 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco 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 – 25.02.2018 – data da inclusão do 

débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1016767-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRSON DE MIRANDA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828-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 1016767-49.2019.8.11.0002 Reclamante: Mairson de Miranda 

Prado Reclamada: Telefônica 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. Aduz a parte requerente que era titular de uma linha pré-paga e 

recebeu oferta para a contratação de uma linha pós-paga no valor mensal 

de R$ 89,00, com validade de 24 meses, qual teria como benefício internet 

de 7 GB. Ocorre que a internet funcionou normalmente apenas nos 

primeiros meses, sendo que depois do quinto mês não funcionava 

conforme o contratado. Alega que fez várias reclamações, mas todas 

infrutíferas, razão pela qual solicitou o cancelamento dos serviços, 

consoante se denota nos dois protocolos informados na inicial. Afirma que 

após o pedido de cancelamento a requerida inseriu seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito no valor de R$ 3.074,09 (três mil e setenta e quatro 

reais e nove centavos), qual considera indevido em razão de ter concluído 

o cancelamento dos serviços. A parte requerida contesta a parte 

Requerente alegando que a inscrição do nome do requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito é devida, tendo em vista o cancelamento dos 

serviços antes do prazo previsto em contrato, sendo desta maneira 

aplicável a multa de fidelidade, inexistindo assim ato ilícito, devendo os 

pedidos serem julgados improcedentes. A parte Requerente impugna a 

contestação afirmando que o pedido de cancelamento ocorreu antes do 

prazo de 24 (vinte e quatro) meses, pois os serviços não estavam sendo 

prestados na forma contratada. Por fim, reafirma todos os pedidos feitos 

na inicial, sendo a condenação da empresa Requerida ao pagamento dos 

danos morais, o cancelamento da cobrança indevida, e o cancelamento do 

contrato em definitivo. No contexto dos autos, verifico que embora a parte 

Requerente tenha afirmado que a cobrança referente a multa por rescisão 

contratual seja indevida e que efetuou o pagamento de todas as faturas 

anteriores ao pedido de cancelamento, não juntou aos autos nenhum 

comprovante de pagamento, bem como no contrato acostado na inicial há 

previsão da cobrança de multa por rescisão contratual antes do prazo de 

vigência de 24 meses. Ressalto, que a parte autora alega que efetuou 

diversas reclamações sobre a ausência de sinal do serviço de internet, 

contudo acostou na inicial apenas dois protocolos que afirma se tratarem 

dos pedidos de cancelamento, portanto, não houve diversas reclamações 

da falha na prestação do serviço da reclamada, conforme alegado, que 

pudesse ensejar a exclusão da multa de fidelidade devidamente 

contratada. Assim, resta totalmente desprovido de qualquer prova os 

argumentos apresentados pela parte Requerente, uma vez que os 

argumentos de que as cobranças são indevidas não foram comprovados, 

pois há previsão que o contrato possui vigência de 24 meses e que o 

cancelamento ou redução de um ou mais serviços acarretara na cobrança 

de multa proporcional ao período vincendo para o término do período de 

permanência do contrato (cláusula 03 págs./07 – Contrato de Permanência 

para Serviços de Voz e Dados Móvel para Pessoa Jurídica). Ademais friso 

que não há comprovação do pagamento das mensalidades do serviço 

contratado. 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. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 

art. 6º da Lei 9.099/95, revogo a antecipação de tutela de ID 25845853, 

bem como JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016349-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ESPOZETTI BUSCARIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016349-14.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Cristina 

Espozetti Buscarioli Parte Reclamada: Rogério Humbelino Cavalcante 

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 incompetência pelo valor da 

causa A parte Requerente pleiteia a obrigação de fazer para que a parte 

Requerida efetue a transferência veículo BMW 320I ACTIVE FLEX- 

2013/2014, placa NJQ-2682/MT, cor branca, RENAVAM 01000143624 e 

chassi WBA3B1106EKO93630, bem como efetue a quitação do contrato 

junto ao Banco Safra. Afirma ainda que devido a não transferência do 

veículo teve despesas com contratação de advogado e abalo a sua moral, 

requerendo assim a indenização de danos materiais e morais no importe 

de R$ 6.000,00. Em verificação aos documentos dos autos destaco que a 

parte Requerente deixou de trazer o contrato de compra e venda do 

veículo, bem como o DUT constando o valor da negociação. Analisando os 

documentos dos autos, constato por meio do extrato financeiro de ID 

25618421, que se encontram em aberto parcelas que totalizam o montante 

de R$ 61.040,70, valor este que extrapola o teto de alçada dos juizados 

especiais. Destaco que a parte Requerente omitiu o contrato ou qualquer 

documento que fazia referência ao valor do negócio, uma vez que tal fato 

extrapolo o limite de alçada desta justiça especializada. Assim resta 

evidente que o objeto total buscado na presente demanda ultrapassa o 

teto estabelecido pelo art. 3º, inciso I da Lei 9.099/95. Não é cabível a 

discussão em sede dos Juizados Especiais sobre valor que exceda o teto 

dos juizados. Desta feita, como a pretensão econômica supera o valor de 

alçada dos juizados, reconheço a incompetência do procedimento. Pelo 

exposto, reconheço a incompetência do procedimento, pelo que JULGO 

EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 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: 1016352-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLACIENE ROCHA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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Processo n.º 1016352-66.2019.8.11.0002 Reclamante: Glaciene Rocha 

Custódio Reclamada: Banco PAN 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. Alega a parte requerente que efetivou a portabilidade do seu 

empréstimo consignado que possuía junto a parte Requerida para o Banco 

Bradesco, tendo este sido concretizado em 19.08.2019. Afirma que 

mesmo com a quitação do empréstimo junto a parte Requerida esta 

efetivou o desconto de uma parcela no holerite referente a Agosto de 

2019, no importe de R$ 1.145,25 (um mil cento e quarenta e cinco reais e 

vinte e cinco centavos). Aduz que efetuou diversas reclamações 

administrativas, contudo não logrou êxito na solução. Assim requer a 

devolução do valor indevidamente descontado e indenização por danos 

morais. A parte requerida, contesta, afirmando que o contrato foi 

devidamente realizado entre as partes, inexistindo qualquer ilegalidade. 

Afirma que não houve o preenchimento dos pressupostos caracterizados 

dos danos morais e não há que se falar em danos materiais, pugnando ao 

final pela improcedência dos pedidos. A parte Requerente apresentou 

impugnação a contestação rebatendo todos os pontos da peça defensiva. 

No caso, é de se notar que a contestação é totalmente destoada da 

realidade dos fatos. A parte Requerente em nenhum momento negou a 

contratação junto a parte Requerida, apenas questiona a manutenção do 

desconto, depois de efetivada a quitação do empréstimo pela 

portabilidade. Como se denota dos autos a parte Requerida deixou de 

trazer qualquer comprovação de que a cobrança mantida depois da 

quitação por meio da portabilidade, já havia sido computada no valor que 

foi repassado ao Bradesco. Assim, diante da falta de esclarecimentos 

quanto a legalidade da cobrança, entendo que a manutenção desta depois 

da quitação do empréstimo, por meio da portabilidade, foi indevida. 

Ademais, a parte Requerente, diligenciou, a fim de tentar a do fato 

administrativamente, todavia não logrou êxito, caracterizando, desta 

forma, evidente falha na prestação de serviço. 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. O 

que se constata compulsando os documentos dos autos é que resta 

razão a parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir 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 procurou solucionar o feito administrativamente, 

contudo não logrou êxito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a 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$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto ao dano material, 

conforme acima destacado, a parte Requerente faz jus ao recebimento do 

valor pago indevidamente, que perfaz o montante de R$ 1.145,25 (um mil, 

cento e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), de forma 

simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé da parte Requerida. 

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 para restituição do importe de R$ 

1.145,25 (um mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), 

de forma simples, a título de dano material, que deverá ser corrigido pelo 

índice INPC desde o desembolso (05.09.2019) e acrescido de juros 

moratórios desde a citação 12.11.2019, bem como condeno a parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados 

desde a citação – 12.11.2019. 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). 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: 1013953-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOURENCO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAZZES MORAIS DELGADO OAB - MT0020707A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013953-64.2019.8.11.0002 Promovente: JOAO LOURENCO 

DE FIGUEIREDO Promovido: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 
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análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em preliminar a Reclamada BANCO 

BRADESCO alega sua ilegitimidade passiva. No entanto, em razão de 

participarem da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do CDC rejeito a 

preliminar arguida. Superada a preliminar passo à análise do mérito da 

causa. Mérito Narra o autor que é correntista do banco Requerido e que 

ao conferir extrato de sua conta bancária percebeu que havia um débito 

automático no valor de R$ 32,50 (trinta e dois reais e cinquenta centavos) 

e que ao conferir os demais meses notou que os descontos estavam 

sendo efetuados desde o mês de setembro de 2018, que procurou a 

agencia para saber mais sobre tais descontos mas não obteve êxito, que 

procurou o Procon, sendo que na audiência a Ré apresentou um contrato 

fraudado pois nunca assinou nenhum contrato de seguro de vida com a 

empresa MAPFRE SEGUROS, que a empresa se negou a devolver os 

valores descontados indevidamente. A reclamada MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, alega que não ocorreu prática de qualquer irregularidade, 

que a cobrança foi totalmente regular proveniente de contrato de seguro 

de vida, pleiteia pela inexistência de indébito, bem como, improcedência 

dos pedidos autoral. O Reclamado BANCO BRADESCO, alega que a autora 

não juntou aos autos documento que comprove suas alegações, 

requerendo ao final a improcedência dos pedidos da exordial. Pois bem 

Vislumbro que a reclamada não provou a legalidade das cobranças 

realizadas à parte autora, a assinatura exarada no contrato juntado pela 

Reclamada (ID 25890269) além de ser considerada fraudulenta pelo autor, 

não condiz com a assinatura do mesmo, tendo em vista os documentos 

juntados na petição inicial, tais como: Documento pessoal – CNH (ID 

24581226), procuração (ID 24581229), boletim de ocorrência (ID 

24581233), termo de reclamação do PROCON (ID 24581744), bem como 

termo de audiência (ID 25952318). Outrossim não foi juntado aos autos 

nenhum outro documento capaz de comprovar de maneira efetiva a 

contratação de seguro por parte do autor. Logo, restando evidenciada a 

conduta abusiva praticada pela promovida a procedência dos pedidos é 

medida que se impõe. Ademais, tenho que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com descontos indevidos em 

sua conta bancária e sendo obrigado a pagar por eles por estar incluso 

juntamente com suas demais despesas e informando a Reclamada de tal 

fato, e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia 

ter solucionado o conflito administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Merece prosperar, o pedido de restituição do valor 

pago/descontado indevidamente, no montante de R$ 260,00 (duzentos e 

sessenta reais). Entretanto, tendo em vista que não se encontram 

presentes os requisitos previstos no artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor, a restituição deverá ocorrer de forma simples. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. A 

parte autora comprovou que procurou o PROCON na tentativa de se ver 

livre dos descontos indevidos, tendo inclusive, feito requerimento em 

audiência para devolução dos valores descontados indevidamente 

(conforme termo de audiência no PROCON - ID 24581744), sendo que as 

Reclamadas apesar de cessarem com os descontos indevidos, não se 

dignaram em efetuar a devolução dos valores, fazendo com que o autor 

recorresse as vias judiciais para ter o seu dinheiro de volta. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante a título de indenização por danos materiais o valor de R$ 

260,00 (duzentos e sessenta reais), na forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida e CONDENAR a reclamada a pagar a título de 

reparação pelos danos morais ocasionados, a importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos a M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 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: 1008818-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR HONORATO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1008818-71.2019.8.11.0002 Promovente: ELISMAR 

HONORATO BARBOSA Promovido: VIVO S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo valor de R$ 226,00 (Duzentos e vinte e seis Reais). A parte 

autora ainda menciona em sua inicial o seguinte (ID 22223494 – fls. 07): 

“Portanto, o Autor recorre ao judiciário buscando o devido reparo aos 

danos causados pela Ré e, para tanto, requer a declaração da 

inexistência de relação jurídica, uma vez que nunca houve, por parte do 

Autor, qualquer negócio firmado com a Ré”. (grifei). A Reclamada em sua 

peça de bloqueio sustenta que as partes firmaram contrato de prestação 
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de serviço, o qual a parte autora habilitou linha (65) 9.9970- 3574, 

ocasionando a emissão de faturas mensais, sendo que deixou de pagar 

faturas relativas aos meses de outubro a dezembro de 2016. Cabia à 

requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos colacionados à contestação 

ID 27321640: Termo de Adesão e contratação de serviços (assinado), 

documentos pessoais (RG e CPF) e faturas de consumo. O autor 

apresentou impugnação à contestação (ID 27582684) alegando em síntese 

que a contratação é inexistente e que os documentos devem ser objetos 

de perícia. Em nenhum momento em toda a impugnação a parte autora 

rebate de maneira específica os documentos apresentados e alega de 

maneira GENÉRICA a necessidade de perícia. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 

impugnou os contratos apresentados. Presentes indícios substanciais de 

que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular 

do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 

bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, 

de que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% sobre 

o valor da causa, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decido 

pela parcial procedência do pedido contraposto da Reclamada para 

condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo débito gerador 

da inscrição objeto desta demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir do seu vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte CREDORA com 

o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor 

devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, 

se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso 

a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017845-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARRETO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017845-78.2019.8.11.0002 Promovente: MAURO BARRETO 

BARROS Promovido: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida pelo valor 

de R$ 190,24 (cento noventa reais e vinte e quatro centavos) pois alega 

que jamais contraiu dívidas com a empresa e não firmou contrato com a 

mesma. A parte reclamada, em sua peça de bloqueio, assevera que toda 

contratação junto ao banco é feito mediante apresentação de cópia de 

documentos, que até que prove o contrário a instituição reitera a relação 

contratual existente entre as partes. Destaco que o banco Reclamado 

sequer rebateu a origem do débito que ensejou a negativação, e não 

juntou nenhum documento em sua contestação para comprovar a efetiva 

contratação. Pelas provas acostadas ao feito ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte requerente pela empresa requerida. Apesar 

das alegações da empresa, não foram juntadas provas robustas e 

eficazes a ponto de demonstrar que a autora fora realmente responsável 

pelos débitos, ora debatidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a 

requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte 

requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do contrato ou 

até mesmo gravação telefônica onde registra que a autora contratou os 

serviços prestados pela empresa, comprovando a relação jurídica. Cabe 

ao requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente provar o 

alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Assim, legítimo 

é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 
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causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

5.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito objeto da 

restrição ora impugnada, imputado pela reclamada; 2) condenar a 

reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito (16/02/2019); 3) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017712-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR LINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017712-36.2019.8.11.0002 Promovente: MARIO CESAR 

LINO DE CAMPOS Promovido: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito A priori, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, considerando o silêncio da parte autora, entendo 

que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida no valor de R$ 

178,45 (cento e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), pois 

não possui contrato de prestação de serviços com a Reclamada. A parte 

reclamada, em sua peça de bloqueio, alega que as partes firmaram 

contrato de prestação de serviço, sendo que a parte autora utilizou dos 

serviços da empresa através do nº (65) 9 9808-7783. Pelas provas 

acostadas ao feito ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

requerente pela empresa requerida. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a 

requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte 

requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do contrato, 

comprovando a relação jurídica existente entre a parte requerente e a 

empresa, pois a autora nega a contratação dos serviços. Destaco que a 

autora em sua petição inicial, nega a celebração de contrato com a 

Reclamada, que por sua vez, apenas junta em sua contestação “extrato 

de consumo” e faturas de consumo. Cabe ao requerido que alegar fato 

impeditivo da parte requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a 

versão posta na inicial. Assim, legítimo é o pleito pela declaração de 

inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Não há dúvida de que 

a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral IN RE IPSA prescinde de prova. O montante 

da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo 

da indenização imposta ao causador do dano moral deve ser acolhido com 

adequação e moderação, pois a responsabilidade civil é geneticamente de 

direito privado, e não de direito público, como o direito penal. O 

ressarcimento do dano em si possui natureza sancionatória indireta, 

servindo para desestimular o ofensor à repetição do ato, pois sabe que 

terá de responder pelos prejuízos que causar a terceiros. O caráter 

punitivo é meramente reflexo ou indireto, o autor do dano sofrerá um 

desfalque patrimonial que desestimulará a reiteração da conduta lesiva. O 

castigo e a pena somente se impõem em defesa da sociedade segundo as 

normas penais. À vítima não assiste nenhum tipo de vingança contra o 

ofensor; cabe a ela apenas o ressarcimento do prejuízo sofrido. A 

natureza privada da lesão individual exige que a reparação civil não esteja 

impregnada de cunho repressivo exorbitante, devendo o caráter punitivo 

da indenização por dano moral ser levado em conta pelo juiz apenas a 

título de critério subsidiário, e nunca como dado principal e determinante do 

cálculo do arbitramento. Entendo adequada, para a hipótese vertente, a 

fixação da indenização em R$ 5.000,00. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Determino a retificação do valor da causa para constar o 

valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 
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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: 1009801-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC GOMES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-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: 1009801-70.2019.8.11.0002 Promovente: ISAAC GOMES DE 

OLIVEIRA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Narra o 

Reclamante que possui linha telefônica junto a Reclamada, sendo o 

número 65 9 9604-8501, que no dia 31/07/2019 entrou em contato com a 

Reclamada para solicitar a mudança de seu plano para pré pago, todavia, 

a Reclamada promoveu a suspensão da linha telefônica o que o 

impossibilitou de realizar e receber ligações, alega que entrou em contato 

com a Reclamada sendo informado que a linha havia sido cancelada por 

erro, e que até a data da propositura desta demanda sua linha ainda 

estava cancelada. A reclamada, em sede da contestação afirma que no 

dia 31/07/2019 a linha (65) 99604-8501 foi cancelada a pedido do cliente, 

que a parte autora deixou de providenciar o pagamento da fatura vencida 

em 17/08/2019 relativo ao período 02/07/2019 a 01/08/2019, que o autor 

não trouxe aos autos nenhum número de protocolo válido, sendo que o 

único número válido versa sobre a divergência na confirmação de dados. 

Pois bem. Apesar da empresa Reclamada alegar que o autor solicitou o 

cancelamento de sua linha, não trouxe aos autos a gravação telefônica 

com o referido pedido do autor. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar que 

foi o autor quem solicitou o cancelamento de sua linha telefônica. Com 

relação ao pedido de danos morais, entendo que os mesmos restaram 

configurados pela suspensão dos serviços da linha telefônica. O telefone 

é considerado meio indispensável à vida moderna. A suspensão do 

serviço acarreta, inegavelmente, transtornos ao usuário. A ilicitude da 

conduta da reclamada provocou, sem dúvida, constrangimentos ao 

reclamante, que superam a órbita do aborrecimento rotineiro, impondo no 

consumidor reflexos psicossociais, caracterizadores do dano moral. Os 

danos morais, no caso, presumem-se, não havendo necessidade, por 

conseguinte, de fazer prova objetiva do abalo suportado pelo reclamante. 

Configurado o dano moral, resta a quantificação da indenização. Segundo 

a melhor doutrina, a indenização por dano moral, além de prestar uma 

satisfação em relação à vítima, tem também um caráter punitivo e 

pedagógico em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 

Devem ser considerados ainda: a expressão econômica da avença entre 

as partes; a repercussão do ato lesivo e as condições econômicas do 

ofensor e do ofendido. Na hipótese presente, não há prova de que a 

reclamada tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a reclamada é uma 

empresa de grande porte. A repercussão na esfera psíquica do 

reclamante, decorrente da suspensão do serviço de telefonia, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. Feitas 

as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo fato do requerente 

utilizar a linha telefônica no âmbito de seu trabalho. Pelo exposto, decido 

pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: a) 

condenar a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema Projudi. 

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1005791-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDA LOPES DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA OAB - MT390419-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1005791-80.2019.8.11.0002 Promovente: ARILDA LOPES DA 

SILVA E SILVA Promovido: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de restituição de cotas consorciais proposta por ARILDA 

LOPES DA SILVA E SILVA em desfavor de REALIZA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA -GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA., objetivando a restituição das parcelas pagas, antes do 

encerramento do grupo de consórcio, que tem data prevista para o dia 

27/10/2025 (id. 22354175). O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na 

Reclamação nº 3.752-GO, relatora a Excelentíssima Ministra NANCY 

ANDRIGHI, decidiu que: Em caso de desistência do plano de consórcio, a 

restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma 

corrigida. Porém, não ocorrerá de imediato e sim em até trinta dias a contar 

do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo 

correspondente. A orientação em referência é vinculante para os 

Juizados Especiais, porquanto proferida em sede de reclamação, que 

aponta divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual 

e a jurisprudência do E. STJ. Firmado o entendimento de que a restituição 

só pode ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto para o 

encerramento do grupo, resta afastado o interesse processual, porquanto 

a administradora do consórcio não se insurge contra a devolução dos 
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valores pagos pelo consorciado desistente, após o encerramento do 

grupo. Por cuidar-se de matéria de ordem pública, as condições da ação 

podem ser apreciadas em qualquer fase do processo. Pelo exposto, 

reconheço, de ofício, a ausência de interesse processual, extinguindo, por 

conseguinte, o processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil/2015. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005890-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO OLIVEIRA DE ABREU (REQUERENTE)

KAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1005890-50.2019.8.11.0002 Promovente: KAMILA ARRUDA 

DE OLIVEIRA ABREU GUSTAVO OLIVEIRA DE ABREU Promovido: GOL 

LINHAS AEREAS S.A COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV 

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. Em preliminar a Reclamada alega 

sua ilegitimidade passiva. No entanto, em razão de participarem da cadeia 

de consumo, nos termos do art. 18 do CDC rejeito a preliminar arguida. 

Superada a preliminar passo à análise do mérito da causa. Mérito Em 

síntese narra os autores os seguintes fatos: Que no dia 18/06/2019, 

durante o jogo de Brasil e Venezuela, ofertaram passagens aéreas 

internacionais a R$ 3,90, sendo que a oferta divulgada por várias fontes 

de mídia. Que a partir de 21h30min do dia 18 de junho de 2019, estariam 

disponíveis no site da Gol compras de passagens aéreas de ida e volta 

para países da América do Sul. Que tendo interesse na aquisição das 

passagens esteve desde as 20h00min tentando adquirir as passagens 

aéreas e que por mais que insistiu o site da companhia Ré, esteve fora do 

ar, que tal fato fez com que os autores se sentissem prejudicados. Ao 

final pleiteia pela venda das passagens aéreas sendo ida e volta para a 

cidade de Buenos Aires no valor de R$ 3,90 – cada, que totaliza o valor de 

R$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos). A Reclamada AMBEV S.A, 

apresentou contestação ID 22206296, alegando falta de interesse de agir, 

inexistência de relação de consumo e pugna pela improcedência dos 

pedidos autorais. A Reclamada GOL LINHAS AÉREAS S/A, apresentou 

contestação ID 22284672, e mencionou que a referida oferta existiu, que 

tomou todas as cautelas, que havia número limitado de bilhetes, que no dia 

18/06/2019 a Gol recebeu o maior volume de acessos, que apesar da 

oscilação, o objetivo da campanha foi atingido sendo, que foram 

comercializados pelo preço de R$ 3,90. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

No caso os autores pleiteiam pela condenação das partes Requeridas, na 

emissão de passagens aéreas com destino a Buenos Aires (Argentina) 

com o valor de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos) cada bilhete, pelo 

fato de não conseguirem acesso ao site da Gol durante o horário da oferta 

anunciada pelas Reclamadas. No caso, verifico que a existência da 

referida oferta é fato incontroverso, tendo em vista os documentos 

juntados na petição inicial, bem como os fatos narrados na contestação. 

Todavia, os autores não comprovaram a contento a culpabilidade das 

empresas Reclamadas no evento narrado na inicial, qual seja, site 

inacessível de maneira premeditada impossibilitando que os autores 

participassem da referida oferta. Verifico que as partes reclamantes não 

instruíram os autos com elementos suficientes para melhor análise da 

demanda, isto é, não há nos autos documentos hábeis a demonstrar os 

pedidos pleiteados. Não sem propósito, os autores não comprovam o fato 

constitutivo do pedido, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. No caso vertente, não vislumbro a existência de qualquer abuso 

das partes Reclamadas, não evidenciado, na hipótese, que o ocorrido 

tenha sido abusivo e que tenha causado dor, vexame, humilhação, 

sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica 

da demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais, e 

nem sequer a condenação das Reclamadas a cumprirem integralmente o 

anunciado na referida oferta. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, 

e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juíza de Direito para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 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: 1011260-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CHAVIER DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1011260-10.2019.8.11.0002 Promovente: FRANCISCO 

CHAVIER DE BARROS Promovido: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA. DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS 

LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO 

CHAVIER DE BARROS em desfavor de FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS E PECAS LTDA. A competência absoluta, em razão da matéria, 

é de ordem pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se 

for o caso. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, que: “A 

incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. 

Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso 

dizer que não se cuida de questão complexa (quando a discussão é no 

cível). Narra o autor que é proprietário JEEP/COMPASS LONGITUDE D, ano 

2017/2018, placa QCO -1678, chassi 988675126JKH37362, renavam 

1130713102, que foi retirado da concessionária no ano de 2017 

possuindo 03 anos de garantia, que no dia 05/03/2019 o seu veículo 

apresentou mal funcionamento desligando inesperadamente vindo a colidir 

com veículo de terceiro, que fez orçamento acerca dos danos sendo 

estimado o valor de R$ 2.117,33 (dois mil, cento e dezessete reais e 

setenta e três centavos), que procurou a 1ª Reclamada sendo informado 

que o seu problema seria solucionado em 48 horas, que no dia 13/03/2019 

autorizou com a reparação de seu veículo arcando com as despesas. 

Aduz ainda que no mês de junho/2019 recebeu uma ligação da 1 
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Reclamada informando que deveria levar seu veículo para realizar serviço 

de RECALL, pois havia sido detectado que a eventual falha dos relés 

poderá acarretar o funcionamento irregular do motor e, em casos 

extremos, o seu desligamento inesperado, comprometendo as condições 

de dirigibilidade do veículo e aumentando o risco de colisão, que o veículo 

apresentou tal defeito anteriormente sendo ignorado pelas Reclamadas e 

que posteriormente fora convocado para o RECALL. Pleiteia por danos 

materiais no importe de R$ R$ 3.788,00 (três mil, setecentos e oitenta e 

oito reais) referente ao conserto do veiculo, e ainda, o valor de R$ 

1.725,00 (mil, setecentos e vinte e cinco reais) referente as despesas 

com funilaria, bem como, danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais). Com objetivo de comprovar o alegado o autor junta em sua inicial 

os seguintes documentos: - Certificado de Registro e Licenciamento do 

Veiculo ID 23040165 - Convocação RECALL ID 23040167 - Notas fiscais 

DOMANI ID 23040173 - Nota fiscal funilaria - Nota fiscal Pois bem. Não há 

nos autos documentos que comprovam que o sinistro ocorrido com o autor 

na data de 05/03/2019 fora decorrente de defeito de fabricação do veículo 

que posteriormente foi objeto de RECALL pela empresa Ré. A causa em 

exame ostenta complexidade em razão da prova, pois, para o seu desate, 

é visível a necessidade de perícia, expediente que não se compatibiliza 

com o rito célere, simples e informal que cerca os procedimentos afetos 

aos Juizados, consonante determina a norma inserta no Art. 2º da Lei 

9.099/95. Em que pesem as alegações do reclamante é evidente que 

eventuais prejuízos materiais nos valores de R$ 3.788,00 (três mil, 

setecentos e oitenta e oito reais) decorrente do conserto e R$ 1.725,00 

(mil, setecentos e vinte e cinco reais) despesas com funilaria; não podem 

ser deduzidos por simples análise dos documentos carreados nos autos, 

sendo certo que enquanto o consumidor dispõe de todo um sistema de 

proteção que nasce na Constituição da República e se materializa no CDC, 

aos fornecedores, pela mesma Norma Suprema, é garantido o devido 

processo legal, com acesso a ampla defesa e contraditório. Nessa esteira, 

a reclamação em epígrafe desafia a extinção, sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Como se vê, não se 

trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de incompatibilidade da 

causa com o procedimento instituído pela lei de regência. Por fim, anoto 

que nenhum prejuízo resultará à parte, a qual poderá socorrer-se das vias 

ordinárias, onde poderá gozar, se for o caso, do benefício da gratuidade 

de justiça. Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para 

apreciar a causa, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016477-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA ROSA DA SILVA (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 Nº: 1016477-34.2019.8.11.0002 Promovente: CLAUDINEIA 

ROSA DA SILVA Promovido: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou de 

comparecer à audiência, sem qualquer justificativa, entretanto, a parte 

reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Pois bem. Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como 

meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação 

processual, esperança de um processo viável, célere e econômico. 

Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a 

qualquer hora,  estando disponível  para consul tar  os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiencia de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Propôs a parte requerente ação no 

qual objetiva a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito no valor de R$ 4.828, 27 (quatro mil 

oitocentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), pois alega que 

jamais solicitou serviços ou celebrou contrato junto a Reclamada. A parte 

requerida contesta a presente ação ID 26558403, e sustenta que a autora 

possui várias restrições em seu nome, sendo referente a utilização de 

cartão de crédito que não foram efetuados os pagamentos de faturas, 

sendo que houve pagamento apenas da fatura referente ao mês de 

setembro. A Reclamada juntou em sua contestação: - ID 26558407 – cópia 

de comprovante de proposta (assinado), ID 26558410 – Contrato de 

Adesão (assinado), e extratos. Assim, diante das circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Ressalta-se que a parte 

autora apresentou impugnação à contestação, entretanto, nada 

manifestou quanto aos documentos juntados pela parte requerida, e ainda, 
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deixou de comparecer à audiência de conciliação (conforme ID 26819031). 

No contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos 

autos cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte 

requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC. Neste 

ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de 

má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, 

pagamento de honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante 

de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007663-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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: 1007663-33.2019.8.11.0002 Promovente: LUIZ CARLOS DE 

AMORIM Promovido: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da competência do juizado especial 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo que os 

elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o deslinde 

da controvérsia, pois o autor reconhece a relação jurídica com o 

Reclamado. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: Narra o 

autor que é servidor publico do qual recebe proventos através da 

SAD/MT, que em virtudes de dificuldades financeiras resolveu cancelar 

seu cartão de crédito, sendo que no mês de dezembro de 2016 entrou em 

contato com a empresa Reclamada e solicitou o cancelamento de seu 

cartão de crédito, sendo informado pela atendente de que possuía saldo 

devedor de R$ 1.282,90, e que para o cancelamento do cartão seria 

necessário a quitação total através de boleto bancário ou de forma 

parcelada com desconto realizado direto em folha. Que se interessou pela 

proposta parcelada sendo ajustado que o valor total da divida seria pago 

em 15 vezes de R$ 85,46 – sendo a primeira parcela em janeiro de 2017 e 

a ultima em março de 2018. Que o banco efetuou os descontos todavia, 

continuou a realizar descontos mesmo após o pagamento da dívida desde 

abril/2018 até maio de 2019. Ao final pleiteia pela restituição dos valores 

cobrados indevidamente no importe de R$ 2.392,88 (dois mil trezentos e 

noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), em como dano moral. Em 

sede de contestação o Reclamado sustenta que as argumentações da 

parte autora não merecem prosperar pois não foi realizado nenhum 

contato com o banco no que tange a negociação para parcelamento de 

dívida. Que a parte autora tem um débito no valor de R$ 6.497,12 – que 

deve ser saldado para que haja o cancelamento do cartão, que o autor 

realizou um pré saque no ato da contratação do cartão no valor de R$ 

1.377,00 que foi transferido por TED. Ao final pugna pela improcedência 

dos pedidos autoral. Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 21899501 

que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, 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, de todo o acervo documental colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Convém registrar 

que o vínculo existente entre as partes, no tocante à contratação do 

serviço de cartão de crédito, é um fato incontroverso nos autos, pois, 

restou expressamente reconhecido pelo Demandante. No entanto, embora 

o Reclamante tenha sustentado que aderiu a uma proposta para 

pagamento parcelado do saldo devedor do seu cartão, chegando inclusive 

a informar alguns protocolos de atendimento (identificados pelo nº 

19846312 e nº 51527899), entendo que tais argumentos não detêm 

verossimilhança. Reza o artigo 4º da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN 

(a qual “Dispõe sobre o financiamento do saldo devedor da fatura de 

cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos”) 

que: “Art. 4º O disposto nesta Resolução 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). Considerando a modalidade do serviço 

contratado (cartão de crédito consignado), bem como, a impossibilidade de 

ser financiado o saldo devedor da fatura do cartão (cujo pagamento é 

realizado por meio de desconto em folha), tenho plena convicção de que 

as considerações apresentadas pelo Reclamante não detêm nenhum 

amparo legal. Ainda que o Reclamante tenha informado alguns protocolos 

de atendimento no intuito de tentar comprovar que lhe foi apresentada uma 

proposta para pagamento parcelado do seu saldo devedor, entendo que 

os mesmos não possuem idoneidade e devem ser totalmente refutados, 

seja porque destoam totalmente da orientação normativa do BACEN ou 

ainda, porque as informações prestadas pelo Reclamante estão em 

flagrante dissonância com as provas apresentadas nos autos. Não 

obstante o Reclamante tenha alegado que, segundo a atendente do 

Reclamado, em dezembro/2016 o saldo devedor do seu cartão era 

representado pelo valor de R$ 1.281,90, os documentos de cobrança 

apresentados pela instituição financeira fizeram emergir uma realidade 

bastante distinta, pois, na verdade, em junho de 2015, o consumidor 

realizou pré saque de no valor de R$ 1.377,00. In casu, não obstante 

tenha sido documentalmente comprovada a contratação do serviço de 

cartão de crédito consignado, como também, de um saque de valores (o 

qual, segundo consta da TED anexa à defesa, lhe foi creditado em junho 

de 2015 – conforme ID 22847660). Ressalto ainda que o autor não juntou 

aos autos holerites (2015 e 2016) e extratos que confirmam o valores 

depositados bem como, o pagamento integral de suas obrigações 

assumidas perante o banco Reclamado. Com o protocolo da contestação, 

entendo que cabia ao Reclamante ter combatido pontualmente todas as 

considerações e provas apresentadas pela instituição financeira, ônus 
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este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação 

protocolada nos autos, inobstante o visível esforço do Reclamante em 

tentar fazer prevalecer a questionável tese de que foi formalizado um 

acordo acerca do saldo devedor do seu “cartão de crédito consignado”, 

tenho que foram ventiladas considerações totalmente inócuas para 

comprometer a credibilidade da tese defensiva, pois, reitero, os 

argumentos do Autor estão em desconformidade com as orientações do 

BACEN e ainda, as informações iniciais destoam da realidade do conjunto 

de provas apresentados nos autos. Tempestivo alvitrar 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 direito perseguido. Extrai-se da 

inicial que o consumidor não solicitou formalmente ao Reclamado nenhuma 

cópia dos arquivos de áudio correspondentes aos questionados 

protocolos de atendimento e ainda, nem mesmo disponibilizou de seu 

tempo para tentar resolver a questão administrativamente junto ao 

PROCON, o que, a meu ver, enfraquece sobremaneira a frágil tese inicial. 

Destarte, considerando que toda a narrativa inaugural restou obliterada 

pelos esclarecimentos e provas apresentadas pela instituição financeira, 

entendo que não há como ser reconhecida nenhuma falha na prestação 

dos serviços (artigo 14, § 3º, I, do CDC), tampouco como imputar ao 

Reclamado a prática de qualquer ato ilícito, pois, todas as cobranças que 

continuam a ser realizadas estão em conformidade com os termos do 

contrato outrora firmado entre as partes e ainda, refletem unicamente o 

exercício do direito de credor do banco (artigo 188, I, do Código Civil). 

Visando resguardar toda a fundamentação exarada no presente decisum, 

segue abaixo transcrita, por analogia, uma jurisprudência proveniente do 

TJSP: “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (...) 

Alegação de descontos devidos no benefício previdenciário - Sentença de 

improcedência - Insurgência da autora - Descabimento - Hipótese em que 

os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da 

celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das 

faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário - 

Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - Sentença mantida - 

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP 10027127820178260024 SP 

1002712-78.2017.8.26.0024, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de 

Julgamento: 13/12/2017, 11ª Câmara de Direito Privad).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, considerando que o Reclamado apresentou argumentos e 

provas que, definitivamente, retiraram o alicerce da exordial (tudo em 

consonância com o artigo 373, II, do CPC/2015), tenho que outro caminho 

não há a ser trilhado, senão refutar integralmente as pretensões 

almejadas pelo Demandante, sejam elas de cunho declaratório ou 

indenizatório (danos morais/repetição do indébito). 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, 

REVOGO a decisão vinculada ao ID nº 21899501. 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. Evelyn Rubia Rosa da 

Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014979-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELMAZ GATTASS MONTEIRO NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014979-97.2019.8.11.0002 Promovente: ELMAZ GATTASS 

MONTEIRO NETA Promovido: BANCO PAN Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito Aduz 

a parte requerente que seus dados foram indevidamente negativados pela 

empresa requerida no valor de R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e 

sessenta e oito centavos), visto que não possui débito com a empresa. A 

parte autora ainda menciona o seguinte em sua petição inicial (ID 

25014190 – FLS.02): “De forma absoluta, o (a) Requerente alega nunca 

ter feito qualquer tipo de EMPRÉSTIMO com a empresa Requerida, razão 

pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, 

ABUSIVA e ILEGAL”. (grifei). Contesta a requerida aduzindo que a parte 

possui contrato de empréstimo consignado nº 509591563-2, formalizado 

em 21/07/2011, no valor liquido de R$ 6.450,88, sendo que houve atraso 

no pagamento da parcela com vencimento 20/09/2017 gerando 

inadimplência contratual por parte da autora. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados: - Termo de Adesão ao Contrato de 

empréstimo – (devidamente assinado); - Autorização para desconto em 

folha (assinado); - Cópia de RG e CPF - CIC; - Cópia de comprovante de 

endereço. - Comprovante de rendimentos Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados no ID 26145969, e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 

impugnou os contratos apresentados. Presentes indícios substanciais de 

que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular 

do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 

bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, 

de que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 09% sobre 

o valor da causa, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 
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sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013348-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ALVES NEGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1013348-21.2019.8.11.0002 Promovente: DIOGO ALVES 

NEGRO Promovido: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Mérito Narra o 

autor os seguintes fatos: - Que o banco inseriu seu nome indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito por operações que nunca realizou, que 

foi vitima de fraudadores que tiveram acesso em sua conta corrente para 

realizar transações; - Que ajuizou ação de número processo nº 

8014126-03.2018.8.11.0002 – Juizado Especial do Jardim Glória, 

requerendo o cancelamento de débitos e restituição de valores retirados 

de sua conta de maneira indevida, onde foi julgada procedente 

condenando o banco a efetuar o ressarcimento, bem como, declarando 

nulo os empréstimos realizados. Em sua peça de bloqueio o banco 

Reclamado sustenta que o autor contratou as operações: BB Crédito 

Salário nº 895774193 contratada em 26/02/2018, via TAA com cartão e 

senha, no valor de R$11.000,00 em 58 parcelas de R$637,49, e BB Crédito 

13º Salário nº 895839715 contratada em 28/02/2018, via TAA com cartão 

e senha, no valor de R$ 2.790,73, que as referidas transações foram 

feitas mediante senhas e cartão com chip. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. A 

Reclamada alega em sua contestação que os valores que resultaram na 

negativação do nome do autor, foram referentes as transações ocorridas 

em 26/02/2018 e 28/02/2018, todavia, tais operações foram declaradas 

inexistentes, tendo em vista os autos 8014126-03.2018.811.0002 que 

tramitou neste juizado. No caso, cabia à parte requerida fazer prova da 

origem da dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil, o que não veio aos autos. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante. No que concerne 

à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome da reclamante 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica do reclamante. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

decido pela procedência parcial da pretensão formulada na inicial, para a) 

declarar inexigível o débito mencionado na inicial imputado pela reclamada; 

b) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014091-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BRANDAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1014091-31.2019.8.11.0002 Promovente: LUCAS BRANDAO 
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DA SILVA SOUZA Promovido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I do CPC. Em preliminar a Reclamada alega sua ilegitimidade 

passiva. No entanto, em razão de participarem da cadeia de consumo, nos 

termos do art. 18 do CDC rejeito a preliminar arguida. Superada a preliminar 

passo à análise do mérito da causa. Mérito Sustenta a parte requerente 

que seu nome foi inscrito de maneira indevida no valor de R$ 1.898,91 (um 

mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavo), que a 

primeira Requerida informa que o débito é oriundo de suposto contrato 

efetuado com a 2 Requerida. Alega o autor que não possui débito e que 

jamais teve qualquer vínculo contratual com as empresas Reclamadas. A 

parte reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, em sua peça de 

bloqueio (ID 25625441) sustenta que o crédito inscrito no SPC/SERASA 

tem origem em uma cessão de crédito figurando como partes deste 

negócio jurídico a empresa VIA VAREJO e o FUNDO DE INVESTIMENTOS 

IPANEMA VI, seno o crédito oriundo de dívidas por compras em uma das 

lojas do grupo Via Varejo na modalidade de financiamento. A Reclamada 

VIA VAREJO, alega em sua contestação que não foi configurado o nexo 

de causalidade, que não há qualquer ilícito praticado pela Ipanema que 

também foi vitima dos fraudadores uma vez que realizou compra de um 

crédito que não existe, que tal situação foi causada exclusivamente por 

terceiros A Reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO 

juntou em sua contestação os seguintes documentos (ID 25625443): - 

Contrato de venda financiada (assinado) - Cópia de documento pessoal 

(RG) Sendo que a parte autora impugnou tais documentos mencionando 

que a assinatura do contrato não lhe pertence e nem mesmo o documento 

juntado tratando-se de fraude. Pois bem. Pelas provas acostadas ao feito 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela 

empresa requerida (ID 24631998). A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a 

requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte 

requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do contrato, 

comprovando a relação jurídica existente, tendo em vista que o único 

contrato apresentado pela Reclamada, a assinatura não condiz com a 

assinatura do autor dos documentos juntados na petição inicial e nem 

mesmo o documento de RG apresentado, onde visivelmente se pode 

perceber que trata de um terceiro e não a pessoa do demandante desta 

ação. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente 

provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. 

Assim, legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

6.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar as reclamadas 

solidariamente a pagar a parte reclamante R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não seja cumprida. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. 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: 1012369-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINA ROSA DE JESUS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1012369-59.2019.8.11.0002 Promovente: HERONDINA ROSA 

DE JESUS SILVA Promovido: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, 

do CPC. Mérito Alega a autora que contratou um plano Claro TV no valor 

de R$ 99,90 mensais, e que e março de 2019 uma atendente da Claro 

entrou em contato oferecendo um “pacote Mix” onde teria todos os canais 

liberados no valor de R$ 154,80 mensais sendo que aceitou a mudança de 

plano. Alega que os canais nunca foram liberados sendo que entrou em 

contato com a Ré onda não soube o explicar o motivo dos canais não 

terem sido liberados, que no mês de julho de 2019 recebeu fatura no valor 

de R$ 154,80 referente ao pacote Mix, mesmo não tendo usufruído de tal 

serviço. Ao final pleiteia pela liberação do pacote Mix ou o estorno do valor 

pago, e indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). A Reclamada em sua peça de bloqueio sustenta que encontra-se 

ativo o plano MIX HD, e inexiste impossibilidades técnicas, onde não há a 

possibilidade de os canais não estarem sendo disponibilizados, que a 
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empresa está cobrando apenas por serviços pactuados entre as partes, 

sendo que não praticou nenhum ato ilícito. Pois bem. A Reclamada 

menciona que todos os canais referente ao plano contratado pela autora 

estão sendo disponibilizados, e ainda informa que não foi encontrado a 

gravação no sistema, enquanto que na impugnação à contestação a 

autora novamente aduz o número de protocolo, sem ao menos demonstrar 

através de outras provas contundentes e especificando de maneira clara 

quais canais não estariam sendo disponibilizados. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações. A inversão do 

ônus da prova é técnica de julgamento. O Reclamado tem o ônus de 

provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. 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 o 

Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: 

“Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível 

inversão do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos 

impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de 

inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a 

inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o 

preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o 

juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos 

específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão 

do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de 

forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor 

o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição 

diabólica.” Registro que não obstante verse sobre relação de consumo, 

não se pode deixar de analisar as provas trazidas ao processo, e na 

hipótese em apreço, vislumbro que a parte autora não comprovou os fatos 

constitutivos de seu direito. Conquanto afirme que houve falhas na 

prestação de serviço, não carreou aos autos documentos a fim de 

comprovar o dano sofrido. Dano moral é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia do homem médio. Não há qualquer prova de que 

a parte recorrida tenha sido submetido a vexame, constrangimento, ou 

mesmo que a sua imagem tenha sido vilipendiada ou ultrajada. No caso, o 

que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bem 

integrante de sua personalidade. Percalços, dissabores e contratempos 

em relação a não disponibilização de canais de TV, não podem ser 

confundidos com dor, sofrimento, ou angústia que abale profundamente a 

pessoa. A vida em sociedade não é imune a pequenos percalços, 

aborrecimentos, etc., não se justificando admitir que toda e qualquer 

ofensa seja suscetível de reparação, sob pena de banalização do nobre 

instituto do dano moral. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Decisão sujeita à homologação da 

MM. Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

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: 1012582-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1012582-65.2019.8.11.0002 Promovente: LUCIA 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA Promovido: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS 

S.A VIA VAREJO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS proposta por LUCIA 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA em face de VIA VAREJO S.A. (CASAS 

BAHIA) e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e em que alega que em 

fevereiro de 2017 realizou compra de aparelho celular Samsung J7, e que 

na oportunidade os prepostos da Ré se valendo de sua condição humilde, 

lhe entregou diversos papeis para assinar, sendo todos assinados, e que 

depois de meses da referida aquisição descobriu que havia feito uma 

contratação de seguro no importe de R$ 221,71 (duzentos e vinte e um 

reais e setenta e um centavos), que trata-se de venda casada, onde 

pleiteia pela devolução do valor pago pelo seguro, bem como, dano moral 

no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). MÉRITO Em audiência de 

conciliação a parte autora celebrou acordo com a reclamada VIA VAREJO 

(conforme ID 26073760) para o pagamento do valor de R$ 221,71 

(duzentos e vinte e um reais e setenta e um centavos) e a título de 

indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). A 

reclamada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, contestou alegando que 

não ocorreu a prática de qualquer ato ilícito, que a autora assinou todos os 

documento entregues pela Ré VI VAREJO, ao final pleiteia pela 

improcedência dos pedidos autoral. A autora impugnou a contestação (ID 

27440660) e ratificou os termo da inicial, alegando que não foi informada 

referente a garantia estendida. Pois bem. Vislumbro no ID 26073760 que a 

parte reclamante celebrou acordo para quitação da indenização por danos 

morais, bem como, o pagamento de R$ 221,71 (duzentos e vinte e um 

reais e setenta e um centavos) em favor de apenas um réu e impugnou a 

contestação de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, buscando a 

condenação em indenização por danos morais. Porém, em que pese o 

Código Civil dispor no seu artigo 844, caput que a transação não aproveita 

e nem prejudica senão os que nela intervieram, o fato é que no mesmo 

artigo no parágrafo §3º, resta evidente que em se tratando de obrigações 

solidárias a transação extingue a obrigação em relação aos 

co-devedores. No caso tendo a parte reclamante formulado pedido de 

indenização por danos morais de forma solidária para ambos os 

reclamados, o acordo celebrado com um aproveita ao outro, sob pena de 

enriquecimento ilícito da parte reclamante que pretende auferir duas 

indenizações por danos morais pelo mesmo fato. Senão vejamos a 

jurisprudência neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A 2ª RÉ, FABRICANTE DO 

PRODUTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 487, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/73. APELO DA AUTOR PLEITEANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

TRANSAÇÃO REALIZADA COM UM DOS DEVEDORES QUE APROVEITA 

AOS DEMAIS. ARTIGO 844, § 3º DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Art. 18. Os fornecedores de 

produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas". (Art. 18 
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do CDC); 2. "A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que 

nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (...) § 3o Se 

entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em 

relação aos codevedores. (Artigo 844 do Código Civil); 3. Autor que 

pleiteou condenação solidária. Ausência de requerimento específico em 

relação a determinado réu. 4. A transação celebrada entre um dos 

codevedores e o credor da dívida beneficia aos demais. Inteligência art. 

844, § 3º do Código Civil. Precedentes do TJRJ. Sentença que, com acerto, 

julgou extinto o processo sem apreciação do mérito quanto ao devedor 

solidário. 5. Precedentes: 0009037-75.2012.8.19.0212 - APELAÇÃO Des 

(a). LUIZ ROBERTO AYOUB - Julgamento: 25/08/2016 - VIGÉSIMA SEXTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR e 0010828-06.2012.8.19.0204 - 

APELAÇÃO Des (a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - 

J u l g a m e n t o :  1 6 / 0 3 / 2 0 1 5  -  S É T I M A  C Â M A R A  C Í V E L ; 

0027954-27.2016.8.19.0205 - APELAÇÃO -Des (a). SÉRGIO SEABRA 

VARELLA - Julgamento: 24/05/2017 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-RJ - 

APL: 00220529020168190206 RIO DE JANEIRO SANTA CRUZ REGIONAL 

1 VARA CIVEL, Relator: JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de 

Julgamento: 27/09/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/09/2017) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A 2ª RÉ, 

FABRICANTE DO PRODUTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 487, III, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL/73. APELO DA AUTOR PLEITEANDO O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSAÇÃO REALIZADA COM UM 

DOS DEVEDORES QUE APROVEITA AOS DEMAIS. ARTIGO 844, § 3º DO 

CÓDIGO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 

duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas". (Art. 18 do CDC); 2. "A transação não 

aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga 

respeito a coisa indivisível. (...) § 3o Se entre um dos devedores solidários 

e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores. (Artigo 844 

do Código Civil); 3. Autor que pleiteou condenação solidária. Ausência de 

requerimento específico em relação a determinado réu. 4. A transação 

celebrada entre um dos codevedores e o credor da dívida beneficia aos 

demais. Inteligência art. 844, § 3º do Código Civil. Precedentes do TJRJ. 

Sentença que, com acerto, julgou extinto o processo sem apreciação do 

méri to quanto ao devedor sol idár io.  5.  Precedentes : 

0009037-75.2012.8.19.0212 - APELAÇÃO Des (a). LUIZ ROBERTO 

AYOUB - Julgamento: 25/08/2016 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR e 0010828-06.2012.8.19.0204 - APELAÇÃO Des (a). 

CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA - Julgamento: 16/03/2015 - 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL; 0027954-27.2016.8.19.0205 - APELAÇÃO -Des 

(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA - Julgamento: 24/05/2017 - VIGÉSIMA 

QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR 6. Recurso de apelação conhecido 

e desprovido.(TJ-RJ - APL: 00220529020168190206 RIO DE JANEIRO 

SANTA CRUZ REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: JDS ISABELA 

PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 27/09/2017, VIGÉSIMA QUINTA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 29/09/2017) Por esta 

razão, outra alternativa não resta a não ser reconhecer a ausencia de 

interesse processual em face da reclamada ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A e a homologação do acordo entabulado no ID 26073760. 

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 

487, inciso I do Novo CPC, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes estendendo seus efeitos a todos os reclamados, havendo 

ausencia de interesse processual no pedido de prosseguimento do feito e 

condenação da reclamada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015145-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARLI DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (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: 1015145-32.2019.8.11.0002 Promovente: DARLI DOMINGOS 

Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

ANULATÓRIA DE DÉBITO ABUSIVO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA ALTERA INALDITA PARS proposta por DARLI DOMINGOS 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Cinge-se a controvérsia sobre a 

legitimidade de cobrança de fatura no valor de R$ 896,80 (oitocentos e 

noventa e seis reais e oitenta centavos), sendo que os valores cobrados 

até o mês de setembro de 2019 giravam em torno de R$ 50,56 em relação 

a UC 6/389645-3, que se dirigiu várias vezes até aos atendentes da 

Reclamada porem não obteve êxito. Ao final requer o cancelamento da 

fatura 10/19 no valor de R$ 896,80 (oitocentos e noventa e seis reais e 

oitenta centavos), bem como dano moral no importe de 20 salários mínimos 

vigentes à época da sentença. De outro lado, a Reclamada alega que por 

mera liberalidade da empresa, a fatura no valor de R$ 896,80 foi 

cancelada e após seu cancelamento foi emitida uma nova fatura com 

vencimento em 07/11/2019 no valor de R$ 74,76. Sustenta ainda que não 

houve qualquer tipo de dano sofrido pela parte autora, sendo que a 

cobrança do valor questionado não é o suficiente para o valor pleiteado. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta a conduta da empresa ré e esta 

administrativamente reconheceu seu erro emitindo nova fatura (conforme 

ID 26417017). Ademais, é certo que não restou demonstrada a 

negativação do nome da parte autora em órgão de restrição ao crédito. O 

autor não comprova o fato constitutivo de sua pretensão, e nesse campo, 

embora possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o 
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Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável 

a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Partindo 

dessas premissas, é certo que a parte autora poderia perfeitamente fazer 

prova de que seu nome se encontra negativado, uma vez que referida 

informação é facilmente adquirida, e/ou que teve o fornecimento de sua 

energia elétrica suspenso de maneira indevida ante a contestação da 

referida fatura. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza 

Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. 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: 1017340-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA GEOVANE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017340-87.2019.8.11.0002 Promovente: THALIA GEOVANE 

DA SILVA LEITE Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

conforme o art. 355, I do CPC. Mérito No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelos valores de R$ 

87,07 (oitenta e sete reais e sete centavos), e que não contraiu tal débito 

com a Reclamada sendo a restrição indevida. A empresa Reclamada em 

sua peça de bloqueio sustenta que os débitos são pendencias financeiras 

referente a UC 1952240, situada na Rua H, 8, Res. José C. Guimarães, 

sendo que há diversas faturas pendentes de pagamento. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ele. Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda a versão dos 

fatos narrados na inicial e passa a questionar a existência de relação 

jurídica, sustentando que não contratou os serviços da requerida 

(impugnação 28241370- página 13): “A indenização pleiteada, é 

decorrente da fraude praticada pelo Requerido (ATO ILÍCITO), vez que não 

entabulou o negócio jurídico, e , merecendo o ato ilícito de conduta do 

Requerido ser reparado.” (grifo próprio). Assim, em um primeiro momento a 

parte autora alega desconhecer apenas o débito. Na contestação a Ré 

descreve a origem dos valores que ensejaram a inscrição e junta 

HISTÓRICO DE CONTAS (ID 28130938) que possuem diversos valores em 

aberto, e em consequência a Reclamante em sua impugnação aduz que 

não houve a comprovação do contrato entabulado entre as partes. O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa 

dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, 

deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, não 

possuía débito, portanto, reconhecendo implicitamente a contratação com 

a empresa requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. 

Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Assim, cabia à parte requerente comprovar o regular 

pagamento do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura 

impossível ao requerido provar a inexistência de pagamento. Assim, na 

ausência de indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação era indevido, presume-se correta a alegação mencionada na 

contestação. Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência 

de débitos, tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos 

de legitimidade. Pelo exposto, decido pela improcedência dos pedidos 

deduzidos na inicial. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicada no sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

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: 1017761-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017761-77.2019.8.11.0002 Promovente: ROSINETE DA 

SILVA OLIVEIRA Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Mérito A priori, determino de ofício a correção do valor 

da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 
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silêncio da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere 

ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Sustenta o reclamante 

que foi surpreendido com a negativação do seu nome por suposto débito 

no valor de R$ 271,78 (duzentos e setenta e um reais e setenta e oito 

centavos, contudo alega que jamais se utilizou dos serviços da empresa 

Ré. A reclamada em sua contestação sustenta que a parte autora habilitou 

linha telefônica (65) 3043- 2033, no pacote de serviços da modalidade fixa 

que ocasionou a emissão de faturas mensais, sendo que deixou de pagar 

faturas referente aos meses de janeiro a abril de 2015. A Reclamada 

juntou em sua contestação: Faturas de consumo (ID 27726993) e relatório 

de chamadas fixa originadas/recebidas – que registra apenas um número 

de telefone (ID 27726640). A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ela. In casu, a parte autora 

menciona em sua inicial que não se utilizou dos serviços da Ré, a parte 

Reclamada por sua vez, não conseguiu demonstrar se houve a efetiva 

contratação por parte da autora. No caso, cabia à parte requerida fazer 

prova da origem da dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil, o que não veio aos autos. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante. No que concerne 

à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome da reclamante 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Não há informações sobre a situação econômica do reclamante. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (um mil reais), vez que a 

parte autora possui vários protestos datados do ano de 2018, que não 

foram comprovadas serem ilegítimos (conforme ID 26261265). Pelo 

exposto, decido pela procedência parcial da pretensão formulada na 

inicial, para a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial imputado 

pela reclamada; b) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 

1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome 

da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Determino a retificação do valor da causa para constar o 

valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___ Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002482-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WENDER BATISTA DA SILVA (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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE WENDER BATISTA DA SILVA Endereço: 

RUA BENEDITO NUNES CHAGAS, 05, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, 

CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) JOSE 

WENDER BATISTA 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. 

1002482-17.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/03/2020 Hora: 16:15 AUTOR: 

JOSE WENDER BATISTA DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 29 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: 1007996-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-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. 1007996-82.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010405-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LYNNICKER WILLIAN DE MIRANDA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/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 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

VIVO S.A. Endereço: 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA, 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 5001, BOSQUE DA 

SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-901 Senhor(a) VIVO S.A.: 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. 1010405-31.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 16.020,74 

ESPÉCIE: [Telefonia, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: LYNNICKER WILLIAN DE 

MIRANDA PEDROSO Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX JUNIOR 

DUARTE GOMES - MT24560/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 29 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: 1014322-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DE SOUZA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-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: ZENILDA DE SOUZA PACHECO Endereço: RUA 

SANTA MADALENA, 17, (RES C PEREIRA) Quadra 09, JARDIM DOS 

ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-144 Senhor(a) ZENILDA 

DE SOUZA PACHECO: 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. 

1014322-58.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 11/11/2019 Hora: 16:45 REQUERENTE: 

ZENILDA DE SOUZA PACHECO Advogado do(a) REQUERENTE: MAYARA 

RONDON DE SOUZA - MT23441/O REQUERIDO(A): INTELIG 

TELECOMUNICACOES 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, 9 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: 1014322-58.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DE SOUZA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-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. 1014322-58.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012787-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES (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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA APARECIDA BASTOS DA SILVA 

Endereço: RUA REPÚBLICA DA ARGENTINA, 559, Bl. 2 - Apt. 302, JARDIM 

TROPICAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-198 Senhor(a) MARIA APARECIDA 

BASTOS 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. 

1012787-94.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 14.945,43 ESPÉCIE: 

[Compra e Venda]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 03/03/2020 Hora: 16:45 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA BASTOS 

DA SILVA Advogado do(a) EXEQUENTE: WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

MT17564/O REQUERIDO(A): PATRICIA DE OLIVEIRA NUNES 

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, 29 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: 1007589-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDECUIABÁ 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: MARA ALVES DA SILVA 

Endereço: COHAB NOVA IPÊ, AVENIDA PRINCIPAL, 01, Cohab Nova Ipê, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-990 Senhor(a) MARA ALVES 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. 1007589-76.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.084,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, TRANSPORTE 

AÉREO, ATRASO DE VÔO, CANCELAMENTO DE VÔO, TURISMO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 13/08/2019 Hora: 16:45 REQUERENTE: MARA ALVES DA SILVA 

Advogados do(a) REQUERENTE: YASMIN DE PINHO NOVO - MT21335/O, 

JONATAS PEIXOTO LOPES - MT20920/O REQUERIDO(A): TVLX VIAGENS 

E TURISMO S/A e outros (2) 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, 17 de julho de 2019. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007589-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (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. 1007589-76.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 29 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MARIALVA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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 Processo nº 1002489-09.2020.8.11.0002 

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, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 29/01/2020 13:00:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES Endereço: 

RUA VEREADOR JORGE WITZAK, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-060 Senhor(a) ANDREIA DE 

OLIVEIRA DOMINGUES: 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. 

1002517-74.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 14.528,06 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

03/03/2020 Hora: 13:00 AUTOR: ANDREIA DE OLIVEIRA DOMINGUES 

Advogado do(a) AUTOR: PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - 

MT20310-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, 29 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: 1002518-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SANTANA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: WANDERSON SANTANA DE ARAUJO Endereço: 

AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 554, (LOT CENTRO), 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-600 Senhor(a) 

WANDERSON SANTANA DE ARAUJO: 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. 

1002518-59.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 6.844,08 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: 13:15 REQUERENTE: WANDERSON 

SANTANA DE ARAUJO Advogado do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA 

DE ALMEIDA - MT21291-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 
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portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 29 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: 1006217-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLA DE MORAES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE CUIABÁ 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: THAYLA DE MORAES LEMES 

Endereço: RUA H-1, 9, JARDIM PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-150 Senhor(a) THAYLA DE MORAES LEMES: 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. 1006217-92.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

32.059,31 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 09/09/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: THAYLA DE 

MORAES LEMES Advogado do(a) REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA 

SILVA - MT0016773A-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

DECISÃO: NÃO CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR (id.22378602) Vistos, etc. 

Trata-se de ação com pedido de liminar, em que a Autora afirma que 

desconhece o débito junto à Requerida, pois realizou a quitação dos 

valores que estavam pendentes, entretanto, ao tentar realizar uma 

compra, foi surpreendida com duas restrições em seu nome, lançadas 

pela Requerida, motivo pelo qual requer liminarmente a retirada de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. Por tais razões, requer 

liminarmente a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Pois bem. 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 existem outras 

inscrições no nome da Autora, reforçando a inexistência de prejuízo 

imediato à Reclamante. Ademais, não há prejuízo que não possa ser 

reparado, corrigido ou emendado, se a lide for ao final julgada procedente. 

CONCLUSÃO Diante do exposto, indefiro o pedido, eis que ausentes os 

requisitos que autorizam a liminar antecipatória, então vindicada. Defiro a 

gratuidade de justiça com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95 e 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância 

com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

defiro a inversão do ônus da prova à parte reclamante. Cite-se a 

Demandada para comparecimento na Audiência de Conciliação, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n. 9.099/95). Aguardem-se audiência de conciliação. 

Intimem-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 8 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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: 1006217-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLA DE MORAES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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: 

THAYLA DE MORAES LEMES Endereço: RUA H-1, 9, JARDIM PAULA II, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-150 Senhor(a) THAYLA DE 

MORAES LEMES: 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. 1006217-92.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 32.059,31 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 
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Advogados do(a) REQUERIDO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

MT8184-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S 

REQUERIDO(A): THAYLA DE MORAES LEMES VÁRZEA GRANDE/MT, 29 

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: 1012318-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS ANJOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-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: 

MARIA DOS ANJOS DE PAULA Endereço: RUA TIRIRICA, 08, (LOT 

CENTRO), SERRA DOURADA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 

Senhor(a) MARIA DOS ANJOS DE PAULA: 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. 1012318-48.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 14.110,86 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do 

preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A REQUERIDO(A): 

MARIA DOS ANJOS DE PAULA VÁRZEA GRANDE/MT, 29 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: 1002522-96.2020.8.11.0002

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:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: DIEGO JUNIO TEIXEIRA OMENA Endereço: RUA L, 

160, (LOT C SUL), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000. 

Senhor(a) DIEGO JUNIO TEIXEIRA OMENA: 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. 

1002522-96.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.115,55 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: 13:30 Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/03/2020 Hora: 

14:30 REQUERENTE: DIEGO JUNIO TEIXEIRA OMENA Advogado do(a) 

REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 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, 29 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: 1002522-96.2020.8.11.0002

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:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: DIEGO JUNIO TEIXEIRA OMENA Endereço: RUA L, 

160, (LOT C SUL), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000. 

Senhor(a) DIEGO JUNIO TEIXEIRA OMENA: 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. 

1002522-96.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.115,55 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: 13:30 

REQUERENTE: DIEGO JUNIO TEIXEIRA OMENA Advogado do(a) 

REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 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, 29 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: 1002524-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: DIVINA APARECIDA COSTA DA SILVA Endereço: 

RUA B, 03, QUADRA 21, MONTE CASTELO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000. Senhor(a) DIVINA APARECIDA COSTA 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. 1002524-66.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.257,82 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 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: 

14:30 REQUERENTE: DIVINA APARECIDA COSTA DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - MT9150-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, 29 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: 1002758-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLINI FATIMA ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: EVELLINI FATIMA ANUNCIACAO Endereço: 

AVENIDA PRES. EURICO GASPAR DUTRA, 203, (LOT JD GLÓRIA), JARDIM 

GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-290 Senhor(a) EVELLINI 

FATIMA ANUNCIACAO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 
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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. 

1002758-48.2020.8.11.0002 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: 13:30 

REQUERENTE: EVELLINI FATIMA ANUNCIACAO Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O 

REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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, 29 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: 1002533-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-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 Processo nº 1002533-28.2020.8.11.0002 

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, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: NILVA VIEIRA MUNDIM ROSA 

29/01/2020 13:49:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002573-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERLY ALVES MENDES (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)

 

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: ERLY ALVES MENDES Endereço: RUA NOVE, 5, 

QUADRA 7, JARDIM SÃO JOÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78000-000. Senhor(a) ERLY ALVES MENDES: 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. 1002573-10.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 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: 03/03/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: ERLY ALVES MENDES Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - MT18894-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, 29 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: 1002582-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PATRICIA DE OLIVEIRA PACHECO (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)

 

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: GABRIELA PATRICIA DE OLIVEIRA PACHECO 

Endereço: RUA GENERAL CAMISAO, 01, QUADRA 07, JARDIM SÃO 

JOÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971. Senhor(a) GABRIELA 

PATRICIA DE OLIVEIRA PACHECO: 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 
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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. 

1002582-69.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 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: 03/03/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: GABRIELA 

PATRICIA DE OLIVEIRA PACHECO Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - MT18894-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, 29 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: 1012214-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EVERSON GONCALO DA SILVA Endereço: AV 

LUIS PEDRO DE LIMA, 198, CAPAO GRANDE, CENTRO(CAPAO GRANDE ), 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78164-000 Senhor(a) EVERSON GONCALO 

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. 1012214-56.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.114,07 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: 12/11/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: EVERSON 

GONCALO DA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON 

ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 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, 10 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: 1012214-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, 

s/n, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a) BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A.: 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. 1012214-56.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.114,07 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: EVERSON GONCALO DA SILVA Advogados 

do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. VÁRZEA GRANDE/MT, 29 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: 1002602-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON WILLIAM NOGUEIRA DO NASCIMENTO (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: WELITON WILLIAM NOGUEIRA DO NASCIMENTO 

Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000. Senhor(a) WELITON WILLIAM NOGUEIRA DO NASCIMENTO: 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. 1002602-60.2020.8.11.0002 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: 03/03/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: WELITON WILLIAM 

NOGUEIRA DO NASCIMENTO 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, 29 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: 1002754-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 Processo nº 1002754-11.2020.8.11.0002 

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, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 29/01/2020 14:18:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ANUNCIACAO DE ARRUDA (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: TATIANE DE ANUNCIACAO DE ARRUDA 

Endereço: AVENIDA CUIABÁ, 11, NOVO MATO GROSSO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78133-414 Senhor(a) TATIANE DE ANUNCIACAO 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. 1002737-72.2020.8.11.0002 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: 03/03/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: TATIANE DE 

ANUNCIACAO DE ARRUDA 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, 29 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: 1002731-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI DAS DORES DE SENE (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 Processo nº 1002731-65.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar documento 

pessoal legível, diante da impossibilidade de leitura do documento juntado 

nos autos do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 29 de janeiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

29/01/2020 14:41:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002725-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA VASCO DE ARRUDA (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 Processo nº 1002725-58.2020.8.11.0002 

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, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 29/01/2020 15:03:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002780-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANE JOANICE DA SILVA DORIGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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: JANE JOANICE DA SILVA DORIGAO Endereço: 

RUA DEZESSETE, 1, QD, RESIDENCIAL JACARANDÁ, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) JANE JOANICE DA SILVA DORIGAO: 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. 1002780-09.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.134,97 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: 03/03/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: JANE JOANICE DA SILVA DORIGAO Advogado do(a) 

REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT21291-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, 29 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: 1002775-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA MARIA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ELIZA MARIA DUARTE Endereço: CDD VÁRZEA 

GRANDE, RUA MIGUEL LEITE, S/N, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-971 Senhor(a) ELIZA MARIA DUARTE: 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. 
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PROCESSO N. 1002775-84.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 03/03/2020 Hora: 16:15 

REQUERENTE: ELIZA MARIA DUARTE Advogado do(a) REQUERENTE: 

JOSE FERRAZ TORRES NETO - MT208010-O REQUERIDO(A): BANCO 

BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 29 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: 1010315-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (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: ADONIAS ANTONIO DE SOUZA Endereço: RUA 

Santa Terezinha, s/n, qd 04, Vila Arthur, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-490 Senhor(a) ADONIAS ANTONIO 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. 1010315-23.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.278,38 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 06/11/2019 Hora: 15:45 REQUERENTE: ADONIAS 

ANTONIO DE SOUZA Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO 

SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

MT22797-O REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

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, 4 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: 1010315-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONIAS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (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: 

ADONIAS ANTONIO DE SOUZA Endereço: RUA Santa Terezinha, s/n, qd 

04, Vila Arthur, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-490 Senhor(a) 

ADONIAS ANTONIO 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. 1010315-23.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.278,38 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Advogado do(a) REQUERIDO: CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS 

- MG78403 REQUERIDO(A): ADONIAS ANTONIO DE SOUZA VÁRZEA 

GRANDE/MT, 29 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 
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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: 1011905-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO FERREIRA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 

184, Rua Manoel dos Santos Coimbra, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78010-040 Senhor(a) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A: A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer 

à audiência de conciliação designada, nos termos a seguir mencionados 

e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 1011905-35.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia 

Elétrica, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 04/03/2020 Hora: 12:30 

REQUERENTE: JOAO PEDRO FERREIRA ARANTES ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: KEYLLA PEREIRA OKADA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Várzea Grande/MT, 29 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: 1011905-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO FERREIRA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: JOAO PEDRO FERREIRA ARANTES Endereço: 

RUA "J", 501, (LOT C SUL), JARDIM AEROPORTO, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78110-000 Senhor(a) JOAO PEDRO FERREIRA ARANTES: 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. 1011905-35.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 04/03/2020 Hora: 12:30 

REQUERENTE: JOAO PEDRO FERREIRA ARANTES Advogado do(a) 

REQUERENTE: KEYLLA PEREIRA OKADA - MT16798/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, 29 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: 1002796-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO FRANCESCO DA COSTA TORELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))
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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 Processo nº 1002796-60.2020.8.11.0002 

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, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 29/01/2020 15:50:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002788-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SAMPAIO ESCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS OAB - MT18543/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

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: RICARDO SAMPAIO ESCHER Endereço: RUA TEN 

HORTA BARBOSA, 41, (LOT JD MARAJOARA I), MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-490 Senhor(a) RICARDO SAMPAIO ESCHER: 

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. 1002788-83.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 0,00 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: 16:30 REQUERENTE: RICARDO SAMPAIO 

ESCHER Advogado do(a) REQUERENTE: JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - 

MT18543/O REQUERIDO(A): Banco Safra S-A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 29 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: 1002785-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDYANE PEREIRA PEREZ OAB - RJ219034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 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: JOAO GABRIEL MENDONCA Endereço: RUA 

NEMELICE GAIVA DE ALMEIDA, 77, (RES ALAMEDA), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-150 Senhor(a) JOAO GABRIEL 

MENDONCA: 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. 1002785-31.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 31.472,50 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 03/03/2020 Hora: 16:45 

REQUERENTE: JOAO GABRIEL MENDONCA Advogado do(a) 

REQUERENTE: LIDYANE PEREIRA PEREZ - RJ219034 REQUERIDO(A): SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS 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, 29 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: 1002767-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANE APARECIDA BARBIERI FELIX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 262 de 306



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: MARYANE APARECIDA BARBIERI FELIX 

Endereço: RUA BOA VISTA, 5, (LOT JD ESTADOS), JARDIM DOS 

ESTADOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78158-066 Senhor(a) 

MARYANE APARECIDA BARBIERI FELIX: 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. 

1002767-10.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 41.560,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/03/2020 Hora: 17:00 AUTOR: MARYANE 

APARECIDA BARBIERI FELIX Advogado do(a) AUTOR: GLECY KELLY 

NUNES DE MELO - MT13624-A REQUERIDO(A): AZUL LINHAS AEREAS 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, 29 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: 1002762-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RODRIGUES COSTA (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: NILSON RODRIGUES COSTA Endereço: RUA 08, 

18, (RES JD BOTÂNICO), JARDIM BOTÂNICO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78134-026 Senhor(a) NILSON RODRIGUES 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. 1002762-85.2020.8.11.0002 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: 17:00 REQUERENTE: NILSON RODRIGUES COSTA 

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, 29 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: 1002808-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

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 CORREA DA SILVA Endereço: 

AVENIDA ALZIRA SANTANA, S/N, APTO 12, NOVA ERA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78130-525 Senhor(a) MARCELO CORREA 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. 1002808-74.2020.8.11.0002 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 Data: 04/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

MARCELO CORREA DA SILVA Advogados do(a) REQUERENTE: 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - MT0008860A, LUCAS SOUZA DIAS - 

MT23098/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 
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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, 29 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: 1002705-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTONIL DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

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: AUTONIL DE OLIVEIRA SILVA Endereço: 

ESTRADA RURAL, 01, NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, COMUNIDADE 

MATA CAVALO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) 

AUTONIL DE OLIVEIRA 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. 

1002705-67.2020.8.11.0002 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: 04/03/2020 Hora: 13:00 

AUTOR: AUTONIL DE OLIVEIRA SILVA Advogado do(a) AUTOR: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-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, 29 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: 1002744-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BORGES DE SOUZA (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: CLEBER BORGES DE SOUZA Endereço: avenida 

verdao, 22, (LOT MARINGÁ I), MARINGA I, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-560 Senhor(a) CLEBER BORGES 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. 1002744-64.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.608,05 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: 04/03/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: CLEBER BORGES DE SOUZA 

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, 29 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: 1002702-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON DOUGLAS SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (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 1002702-15.2020.8.11.0002 

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, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 29/01/2020 16:59:33

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002698-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DAS DORES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DA ROCHA OAB - MT25950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA 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 1002698-75.2020.8.11.0002 

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, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 29/01/2020 17:07:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002691-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENOVEVA MARQUES DE LIMA PAELO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO(A))

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

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: GENOVEVA MARQUES DE LIMA PAELO SILVA 

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 113, (LOT N V GRANDE), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-591 Senhor(a) 

GENOVEVA MARQUES DE LIMA PAELO 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. 1002691-83.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, 

Atraso de vôo, Overbooking, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

04/03/2020 Hora: 13:15 AUTOR: GENOVEVA MARQUES DE LIMA PAELO 

SILVA Advogados do(a) AUTOR: SERGENON COELHO FERREIRA - 

MT11787/O, HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS - MT9136/O, MARCOS 

PAULO FERREIRA - MT23781/O REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES 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, 29 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: 1002684-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO CANAVARROS (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)

 

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 1002684-91.2020.8.11.0002 

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, 29 de janeiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS 

SOUSA 29/01/2020 17:17:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002674-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: YASMIM CONCEICAO DA SILVA Endereço: RUA 

SEIS, 10, QUADRA 26, SANTA MARIA I, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) YASMIM CONCEICAO 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. 1002674-47.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 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: 04/03/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: 

YASMIM CONCEICAO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA - MT21291-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, 29 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013280-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA (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. 1013280-71.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para indicar bens da parte Executada, passíveis de penhora, 

no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 29 de 

janeiro de 2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA 

MARTINS 29/01/2020 17:57:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002487-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/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: PEDRO DE OLIVEIRA Endereço: RUA MÉXICO, 04, 

(LOT PRQ N ERA) QUADRA 13, IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78130-500 Senhor(a) PEDRO 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. 

1002487-39.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 14.487,45 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: 04/03/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: 

PEDRO DE OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: RAUL COELHO 

CURVO - MT11732/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, 29 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: 1002663-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALO ALVES DE MACEDO (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: FRANCISCO GONCALO ALVES DE MACEDO 

Endereço: RUA 03, 03, (RES C JD BOTÂNICO), RESIDENCIAL JARDIM 
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BOTÂNICO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78134-010 Senhor(a) 

FRANCISCO GONCALO ALVES DE MACEDO: 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. 1002663-18.2020.8.11.0002 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: 04/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: FRANCISCO GONCALO 

ALVES DE MACEDO 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, 29 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006441-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

DORNIWAL CERINO NUNES E SILVA (REQUERENTE)

ESCOLASTICA NUNES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

VALDIMEIRE CONCEICAO VENTURIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - 710.838.121-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizado Especial Cível (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006441-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDIMEIRE CONCEICAO 

VENTURIN, DORNIWAL CERINO NUNES E SILVA, JAQUELINE NUNES DE 

SIQUEIRA, ESCOLASTICA NUNES DE SIQUEIRA REPRESENTANTE: 

JAQUELINE NUNES DE SIQUEIRA REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL proposto por VALDIMEIRE 

CONCEIÇÃO VENTURIN, DORNIWAL CERINO NUNES E SILVA, JAQUELINE 

NUNES DE SIQUEIRA e ESCOLÁSTICA NUNES DE SIQUEIRA, herdeiros da 

“de cujus” CACILDA PINHEIRO NUNES. Ressai dos autos que, com o 

passamento do Srª Cacilda, remanesceu saldo em dinheiro depositado 

junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal - CEF. Em resposta 

aos ofícios encaminhados por este Juízo, ambas as instituições bancárias 

responderam positivamente, estando em depósito junto ao Banco do Brasil 

a quantia total de R$ 22.814,25 (vinte e dois mil, oitocentos e catorze reais 

e vinte e cinco centavos), somadas todas as contas de titularidade da 

falecida em aberto junto a esse Banco. A Caixa Econômica Federal, por 

seu turno, também respondeu o ofício encaminhado a ela, informando 

constar em deposito a quantia de R$ 101,90 (cento e um reais e noventa 

centavos). Com a inicial aportaram aos autos documentos pessoais que 

comprovam a relação de parentesco dos solicitantes com a de cujus. 

Nestas circunstâncias, conforme comprovado acima, os promoventes 

comprovaram qualidade de herdeiros (sucessores legais) da falecida Srª 

CACILDA PINHEIRO NUNES, motivo pelo qual o presente pedido deve ser 

deferido. Diante do exposto, com resolução do mérito, JULGO 

PROCEDENTE, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, o pedido formulado na inicial, determinando a EXPEDIÇÃO de 

ALVARÁ em favor dos promoventes, o qual revestirá tais requerentes de 

PLENOS PODERES para receber em nome da de cujus o valor 

correspondente ao saldo no valor de R$ 22.814,25 (vinte e dois mil, 

oitocentos e catorze reais e vinte e cinco centavos), depositados no 

Banco do Brasil, e R$ 101,90 (cento e um reais e noventa centavos), 

depositados na Caixa Econômica Federal. EXPEÇA-SE OFÍCIO ao BANCO 

DO BRASIL e à Caixa Econômica Federal, informando a autorização 

concedida. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017392-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIERO PAULO DE ALMEIDA OAB - MT21280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (INVENTARIADO)
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017392-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ELISA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL Para os contratos firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, 

incidem as regas da RN n.63/2003 da ANS, que prescrevem as seguintes 

observâncias: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do 

valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) 

vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a 

sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre 

a primeira e sétima faixas. Todavia, na presente demanda resta evidente e 

incontestável a necessidade de realização de perícia, elaborada com 

todas as formalidades legais para avaliar se os reajustes aplicados pela 

Unimed no plano de saúde da qual a Autora são abusivos ou não. Assim, 

apenas uma perícia técnica poderá equacionar a questão. A rigor, resta 

patente a complexidade da demanda, causando a impossibilidade do 

processamento do feito nos Juizados Especiais, uma vez que violaria as 

diretrizes de celeridade e simplicidade previstas na Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, II, da 

Lei nº 9099/95, c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. Postas estas razões, 

submeto o presente projeto de sentença à homologação do juiz togado, 

para que surta seus efeitos legais. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. 

I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012770-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA SANTANA 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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012770-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSALIA SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte Reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, pois não possui dívida 

alguma. Em contestação alega a Reclamada que a negativação ora 

discutida refere-se a empréstimo contraída junto a instituição Demandada 

quitação do cartão de crédito. Apesar do não comparecimento do 

Reclamante em audiência de conciliação, julgo o processo da forma que 

ele se encontra, vez que a contestação já havia sido juntada aos autos, 

por equidade ao enunciado 90 do FONAJE. O que se depreende do caso 

em tela é que houve negativação do nome da parte Reclamante relativa a 

dívidas inadimplidas, uma vez que a requerida comprova por meio de 

gravação telefônica a contratação do empréstimo para pagamento do 

cartão de crédito e a existência dos débitos entre os litigantes. O autor 

negou os débitos com a empresa requerida o que se demonstrou 

inverídico após a apresentação da defesa. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes e efetivos débitos; e regularidade não apenas do débito, 

mas também das inscrições ora discutida. Cabe registrar que na gravação 

apresentada a Reclamante a reclamante tinha ciência do débito no cartão 

de crédito, bem como consentiu com a contratação do empréstimo para 

quitação do mesmo, oportunidade em que confirmou seu nome completo e 

os últimos dígitos do seu CPF. Destaco que tais informações foram 

prestadas de forma clara e sem interrupção, circunstância que evidencia 

que era a Autora quem estava contratando o mencionado empréstimo, não 

sendo, deste modo, necessária a realização de pericia. Neste sentido é o 

entendimento da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) REJEITADA. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE 

LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Assim, não há falar em 

declaração de inexistência dos débitos, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Reclamada. Esta ação configura verdadeira aventura 

jurídica onde a Reclamante pretende ser premiada com a condenação da 

Ré em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do Reclamante nos 

órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E 

por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da 

Reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser 

premiada com a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos 

morais, deturpa os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na 

primeira instância, litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com 

lides temerárias, em prejuízo à coletividade. A imprudência da parte 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, tem a desfaçatez de simplesmente não comparecer a 

audiência de conciliação, com o objetivo de arquivamento dos autos por 

contumácia, uma vez que não apresentou qualquer justificativa para sua 

ausência. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de má-fé 

por parte da reclamante não há o que se falar em extinção do feito, vez 

que não justificou sua ausência no referido ato, devendo esta responder 

pelo ilícito processual, aplicando ao caso, por equidade, o disposto no 

Enunciado 90 do FONAJE. ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 
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consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

reclamante, não quitou os débitos que detinha perante a parte reclamada, 

o que justificou o encaminhamento do seu nome aos cadastros de 

consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Condeno a parte 

Reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000880-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS REGINATO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000880-88.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALEXANDRE JOSE DE SOUZA 

LOPES REQUERIDO: MATHEUS REGINATO ARAUJO Visto. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada por intermédio do Serviço de Atendimento Imediato 

- SAI (ID n. 27944067). Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

no ID n. 27944067, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sendo esta irrecorrível, torna-se título executivo 

a ser executado neste Juizado Especial Cível, independente de nova 

citação, caso a sentença não seja voluntariamente cumprida (art. 52, IV, 

da Lei 9.099/95). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012989-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012989-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANUBIA CARVALHO DA 

SILVA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. 

Assim, diante do acordo celebrado entre as partes, consoante termo de 

audiência conciliatória no ID n. 26633168, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código 

de Processo Civil. Ainda, diante do cumprimento da transação conforme 

comprovantes anexados nos ID n. 27418642 e n. 27683986, julgo EXTINTO 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará do valor depositado (ID n. 27683986) 

conforme requerido no ID n. 28068262, com as cautelas de praxe, 

inclusive, se for o caso a existência de instrumento procuratório com 

poderes para receber, dar quitação e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, dando-se baixa na distribuição. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC, bem como a extinção da 

ação com resolução de mérito em razão do cumprimento da transação, a 

teor do contido no art. 924, II, do CPC. II. Considerando que desta decisão 

não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não 

havendo requerimentos ou providências de responsabilidade da 

Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008773-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008773-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA DA 

SILVA AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Visto, Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 
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desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente uma hígida 

relação contratual. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na 

prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de 

que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois os comprovantes de 

restrição apresentado pelo consumidor (ID 22211047 e 22543251) NÃO 

PROPORCIONARAM A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o 

comprovante ID 22211047 apresentado pela Autora sequer demonstra 

qual a data exata em que a inserção restritiva foi efetivada (o que, por sua 

vez, inviabilizaria a correta liquidação da sentença), razão pela qual, 

reitero que o mencionado documento não detém credibilidade. E o extrato 

balcão ID 22543251 não apresenta a restrição discutida nos autos. Como 

se não bastasse, registra-se que o Reclamante não se dignou em obter 

um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja 

utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o 

pedido de indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para 

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos debatido nestes autos, devendo a 

Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo 

de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei n. 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012143-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA DA CRUZ ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012143-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA APARECIDA DA 

CRUZ ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada 

apresentou contestação no prazo legal Passo a decidir. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por protesto 

indevido. Alega a parte reclamante que nada deve à parte reclamada, 

razão pela qual não reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, 

sendo indevida às restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada 

em contestação, não articulou preliminar que mereça enfrentamento. No 

mérito, afirma, em suma, que não cometeu ato ilícito, justificando que agiu 

em exercício regular de direito ao cobrar débitos decorrentes de serviços 

prestados e consumidos pela parte autora. Impugna a existência das 

figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação, ou a imposição da indenização, em 

patamares de prudência e equidade. A parte reclamada afirma a 

existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, 

apresentou neste sentido. Pelo que evidenciam os documentos trazidos 

com a inicial, em especial o extrato dos órgãos de restrição ao crédito, 

onde se vê que a parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, 

contava com mais de uma única restrição, o que por si só dá ensejo a 

aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando o arbitramento de indenização 

por danos morais. Ocorre que, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, a pretensão indenizatória em danos morais prescreve em 

03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, consoante 

orientação jurisprudencial oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: STJ. Consumidor. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil e processual civil. Inscrição indevida de nome em órgão de 

restrição ao crédito. Prescrição trienal. Súmula 83/STJ. «1. Consoante a 

jurisprudência desta Corte, a inscrição indevida de nome em órgão de 

restrição ao crédito, promovida por banco e atinente a negócio jurídico 

bancário, decorre de um vício de adequação do serviço realizado pela 

instituição financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no CCB/2002, art. 

206, § 3º, V. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 51404 - RS - Rel.: Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - J. em 02/10/2014 - DJ 07/10/2014 - Doc. 

LEGJUR 147.0484.3000.0400) STJ. Agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Civil. Ação de indenização por danos morais 
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decorrentes de inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito. 

Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 

27 do CDC, voltado apenas às hipóteses de fato do serviço. Agravo 

improvido. «1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o 

prazo prescricional para a cobrança de danos morais decorrentes da 

inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito é, na vigência do 

atual Código Civil, de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 

2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os 

fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida 

por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - 

Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. 

LEGJUR 160.7643.7003.3100) No presente caso as negativações 

ocorreram em 10/08/2015, sendo a ação proposta em 10 de setembro de 

2019, portanto, já encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para 

busca de reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, pelos 

fundamentos acima, julgo parcialmente procedente esta reclamação, para: 

a) declarar inexistentes o débito discutido neste feito, cujo registros nos 

bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada 

e a prescrição da ação reparatória em relação a esses débitos. 

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do reclamante, com 

relação aos débitos discutidos neste feito. Sem custas, transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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(REQUERIDO)
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012739-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANO FERREIRA ROSA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 
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dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010656-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EULADIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES OAB - MT17467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010656-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE EULADIO DOS REIS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Consigno que a questão controvertida dispensa prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de indenização por danos 

morais e materiais, buscando o ressarcimento de passagem aérea 

adquirida pela parte autora, para sua esposa, mas que operou-se o no 

show. A parte Ré, contesta aduzindo que a culpa pelo ocorrido é da parte 

Autora que há informação suficiente no contrato sobre as regras no caso 

de não comparecimento e devolução de valores. Pois bem. Restou 

demonstrado nos autos que a parte autora efetuou o pagamento pela 

passagem de Várzea Grande para a cidade de Aracajú/SE, no valor de R$ 

674,44 (seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos), mas mesmo não sendo utilizado o trecho, nada foi devolvido. É 

incontroverso que configurou-se o no show. Os contratos de prestação 

de serviços são de livre pactuação, mas há de ser observado o 

regramento pátrio quanto aos contornos e limitações legais, ainda 

embasados na teoria da boa-fé objetiva e função social dos contratos. 

Ora, a parte requerida reter a totalidade dos valores recebidos, significa 

enriquecimento ilícito, pois se refere a pagamento de serviço que não foi 

utilizado pelo autor. Diante do apresentado, merece acolhida o pedido de 

devolução dos valores pagos pelas passagens, pois o serviço não foi 

utilizado, mas, sendo permitida a retenção de 30% (trinta por cento) dos 

valores pagos, pois o serviço ficou a disposição do autor, assim deixou de 

ser utilizado por outro passageiro. Ao lado disso, o atraso para embarque 

(checkin) no voo, os passageiros apontados como "no show", se revela 

em situação na qual é incabível indenização por dano moral. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedente o pedido formulado à peça 

exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, para condenar a 

Reclamada a: - RESSARCIR/PAGAR à parte Reclamante, a título de dano 

material, na forma simples o valor de R$ 674,44 (seiscentos e setenta e 

quatro reais e quarenta e quatro centavos), permitida a retenção de 30% 

(trinta por cento) sobre esse valor, referentes aos serviços contratados e 

não usufruídos, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016651-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZE GONCALINA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016651-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANILZE GONCALINA DA 

SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. A 

parte Reclamante ajuizou a presente Ação Indenizatória por Danos Morais 

em desfavor da Cia. Reclamada, em razão de atraso no voo de modo 

injustificado. Melhor dizendo, alega a parte Autora que efetuou a compra 

de bilhetes aéreos, sendo que houve atraso no voo da ida de Cuiabá para 

São Paulo que ocasionou na perda da conexão para Maceió. Afirma que 

em razão da perda da conexão foi direcionado para um hotel, sendo que, 

no dia seguinte, teria sido realocado para um voo com destino a Recife e o 

trajeto até Maceió ocorrido pela via terrestre. Desse modo, argumenta 

falha na prestação de serviço por parte da Cia. Reclamada, razão pela 

qual requer ser indenizada pelos danos morais e materiais sofridos. 

Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. A empresa Reclamada 

apresentou tempestiva Contestação, reconhecendo o fato narrado na 

inicial, mas atribuindo o evento à ocorrência de intenso trafego aérea, que 

teria gerado um atraso na decolagem da aeronave e consequentemente a 

perda da conexão, todavia, a Autora teria sido realocada em outro voo, 

bem como, para minimizar a espera, realizado a viagem até seu destino 

final pela via terrestre. Finaliza que mesmo diante do atraso do voo, 

disponibilizou à parte Autora toda assistência de informações, agindo 

conforme legislação específica (afirma que em nenhum momento a parte 

Autora ficou desamparada). Pugnou pelo julgamento que reconheça a 

inexistência de danos morais e do dever de indenizar (improcedência dos 

pedidos iniciais). Pois bem. A relação de consumo restou caracterizada, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. São fatos 

incontroversos nos autos: a contratação dos serviços de transporte 

aéreo, a não realização do voo como determinado na data da compra, 

ausente motivo justificável e a impossibilidade da parte Autora chegar na 

cidade destino no horário previamente contratado, pois, conforme consta 

no voucher (ID n. 25747388) a Autora deveria chegar ao seu destino às 

1h50min do dia 09/10/2019, todavia, apenas chegou na cidade de Recife 

às 11horas e embarcou no ônibus para Maceió. Segundo a Autora o 

tempo gasto de ônibus de Recife para Maceió foi de aproximadamente 

5horas, sendo que esse fato não foi impugnado pela Ré, ou seja, o atraso 

na viagem da Reclamante foi de aproximadamente 14horas. É certo que 

motivos relevantes podem acontecer, sendo capazes de comprometer a 

realização de voo conforme programado/contratado, com o intuito de 

preservar a integridade física dos passageiros, como no caso de 

intempéries climáticas, que são fatos que se encontram fora do controle 

humano. É um caso fortuito externo. Porém, in casu, tenta a companhia 

aérea classificar o motivo para atraso do voo na mesma categoria (que se 

caso fortuito fosse). Em que pese tais alegações, entendo serem 

inaplicáveis ao caso em tela. Os impedimentos operacionais decorrentes 

de intenso trafego aéreo estão sobre o controle e responsabilidade da 

empresa Reclamada, sendo certo que tal fato configurada falha na 

prestação de serviços. A responsabilidade da empresa Reclamada, 

fornecedora de serviços, é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência de defeitos relativos aos serviços 

prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. Embora 

a força maior e o caso fortuito não estejam arrolados no artigo 14, § 3º do 

CDC como excludentes de responsabilidade civil, estes fatores também 

têm o condão de excluí-las. Nas relações de consumo, aplica-se a Teoria 

do Risco do Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de 

passageiros, aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 

exclui expressamente a responsabilidade do transportador em caso de 

força maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o 

condão de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é 

abrangido pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque 

decorrente de impedimentos operacionais, caracteriza fortuito interno, já 

que integra o processo de execução do serviço de transporte aéreo, não 

eximindo a responsabilidade civil do prestador de serviço, pois 

compreende no risco do empreendimento. A jurisprudência tem entendido 

que o vício na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizado 

pelo atraso/cancelamento de voo, é suficiente para ensejar a reparação 

por dano moral, pois implica no retardamento da chegada ao destino, fato 

este que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo 

emocional considerável, notadamente quando não há qualquer aviso 

prévio. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DE 

PASSAGEIRO (CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE) - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. A preterição de embarque de passageiro, decorrente 

de da necessidade de manutenção não programada da aeronave, fere 

disposições contratuais e regras regulamentares (Resolução 141/2010 da 

ANAC), já que não se trata de hipótese de força maior, gerando 

obrigações tanto de cunho contratual (reacomodação, reembolso ou 

realização do serviço por outra empresa) como extracontratual (dano 

moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no Ag 977.762/SP e TJMT 1ª TR 

3.290/2010). (Procedimento do Juizado Especial Cível, Turma Recursal 

Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. DJe 

26.11.2014). Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral 

a ser indenizado, com a consequente fixação do quantum indenizatório 

devido. Para a fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Quanto 

aos danos materiais, observo que o hotel contratado pela Autora possui 

entrada às 14horas (ID n. 25747388), razão pela qual sua reserva ocorreu 

a partir do dia 08/10/2019, tendo em vista que chegaria ao seu destino às 

01h50min do dia 09/10/2019. Assim, com o atraso de aproximadamente 

14horas, de fato, a autora deixou de desfrutar de uma diária contratada, 

por falha na prestação de serviço da Reclamada, razão pela qual deve a 

mesma ser compelida em ressarcir a Autora pelo prejuízo material no 

importe de R$ 187,95 (cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco 

centavos). Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

1. condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante a quantia de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a 

partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, e; 2. condenar a Ré a pagar à Autora e indenização por danos 

materiais no valor de R$ 187,95 (cento e oitenta e sete reais e noventa e 

cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do evento danoso (09/10/2019) e juros de mora de 1%a.m. a partir 

da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

pos te r io r  homo logação .  Cá t i a  And rea t ta  Ju í za  Le iga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 
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partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013274-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANNILSLAIRY DE OLIVEIRA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013274-64.2019.8.11.0002. INTERESSADO: WANNILSLAIRY DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que foi surpreendida 

com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito. 

Alegou que não possui débito com a ré em seguida negou a relação 

jurídica. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito, o 

cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré, 

afirmou que ocorreu mero aborrecimento e pugnou pela improcedência 

dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, logo 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código 

de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária 

final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como 

fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/90. No caso, constata-se que não foi 

provado a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, visto 

que a parte ré não defendeu a legitimidade da inscrição. Sendo assim, o 

cancelamento do débito e a retirada do nome da parte autora das 

empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Não obstante 

seja a inscrição indevida, aplica-se ao caso o Enunciado da Súmula 385 

do STJ, haja vista a preexistência de outras inscrições em nome da parte 

autora. O Enunciado da Súmula assevera: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.”. No caso de devedor habitual que já possui em seu nome 

inscrições anteriores a indenização por danos morais não é devida, pois 

entende-se que nesse caso não haveria abalo moral a justificar 

reparação. Sendo assim, não há no caso em comento ofensas a serem 

reparadas, incabível a reparação por danos morais. Insta salientar que a 

existência de discussão judicial a respeito das demais inscrições não as 

torna ilegítimas, situação que somente ocorre com a decisão favorável e o 

efetivo trânsito em julgado, determinando-se a exclusão definitivo Em 

remate, os órgãos de proteção devem ser portadores de informações 

verdadeiras, pelo que a mera ação para discutir apontamentos anteriores 

não é suficiente para afastar o entendimento sumulado. 3. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação (R$ 23,29 - Contrato 162388969); 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento da restrições imposta no 

nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) conceder à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação do Juiz de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012853-74.2019.8.11.0002
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ELESSANDRO LEMES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012853-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELESSANDRO LEMES DO 

AMARAL REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Passo a decidir. Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida em contestação, pois restou demonstrado nos autos que 

a negativação objeto dos autos foi efetuada pela parte ré, logo responde 

pelo registro. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 
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proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A Reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com 

Via Varejo S.A., e que adquiriu tais créditos mediante contrato de Cessão 

de Crédito. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante e alega, ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que a restrição é decorrente de serviço contratado pela 

reclamante, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Não há nos autos 

contrato assinado pela parte reclamante, ou qualquer outro meio idôneo de 

prova, comprovando a contratação dos serviços prestados pela empresa 

que cedeu créditos à parte reclamada. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. No que concerne aos 

danos morais, em análise a declaração juntada nos autos, verifica-se que 

apesar de ser o registro feito pela parte reclamada o primeiro a constar no 

extrato, em prazo curto de tempo foi novamente efetuado outro registro 

em nome da autora, o que não se tem notícias de ser ilegítimo. Assim, deve 

tal fato refletir na determinação do quantum indenizatório, sendo o 

suficiente nesta demanda o montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

a) Condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

registro (21.06.2019), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação; b) Declarar a inexistência do débito mencionado na 

inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

reclamante das entidades de restrição ao crédito. 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 n. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016625-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEANDREY SANTOS LEITE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado em que o reclamante figura como fiador de um 

contrato de abertura de crédito firmado perante a reclamada), estando o 

contrato devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura 

ali exarada em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiêncio. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 
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do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015165-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON PEREIRA FAGUNDES (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015165-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EVERTON PEREIRA 

FAGUNDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

rejeito o pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente (evento 26359292), informando que os débitos 

ensejadores da negativação são decorrentes de contrato legitimamente 

firmado com a parte Requerente, entretanto não comprovou ter notificado 

previamente a autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é 

verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem insuficientes 

e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, 

bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial no 

valor de R$ 86,57 (oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 09 de abril de 2019; 2) determinar 

o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades 

de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de 

dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso (abril de 2019). 4) 

indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação por 

litigância de má-fé formulados pela parte requerida em face da parte 

autora. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, 

somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes 

da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 
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que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008946-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA BORTOLAIA (REQUERENTE)

RAFHAEL HARYSSON BORTOLAIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

BRUNA CAMPOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA NUNES DA SILVA OAB - MT17177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008946-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAFHAEL HARYSSON 

BORTOLAIA DE OLIVEIRA, ROSEMEIRE APARECIDA BORTOLAIA, BRUNA 

CAMPOS LOPES REQUERIDO: OI S/A S E N T E N Ç A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual passo ao julgamento. Trata-se de Ação de indenização por 

danos morais, proposta por RAFHAEL HARYSSON BORTOLAIA DE 

OLIVEIRA, ROSEMEIRE APARECIDABORTOLAIA, BRUNA CAMPOS LOPES, 

em desfavor de OI S/A. Na ausência de preliminares a serem apreciadas, 

passo a analisar o mérito. Alega o primeiro requerente ter adquirido um 

pacote Oi Fixo incluindo serviço de telefonia fixa, internet residencial e 

móvel pelo valor único de R$ 259,99 (duzentos e cinquenta e nove reais e 

noventa e nove centavos), podendo, ainda, incluir dois dependentes, o 

que, no presente caso, foi feito em nome da segunda e terceira 

demandantes. Informa que já no primeiro mês foi surpreendido com uma 

cobrança a maior do que havia contratado, no montante de R$ 455,66 

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). 

Aduz que, como não esperava por tal cobrança, não dispunha de saldo 

suficiente na época, o que fez com que fosse acessado seu limite de 

cheque especial, submetendo-o a juros elevados. Alega, ainda, que no 

mesmo mês recebeu outra cobrança no valor de R$ 148,26 (cento e 

quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) pelo mesmo serviço 

contratado. Inconformado com tais cobranças, o requerente realizou 

inúmeros contatos com a empresa requerida sem que lograsse ter os 

valores devolvidos. Por conseguinte, ajuizou reclamação administrativa 

perante o Procon, momento em que teve os serviços contratados 

suspensos de forma indevida pela empresa demandada. Diante do 

ocorrido, os demandantes se viram coagidos a pagar os valores referidos 

e quitaram as faturas respectivas, propondo a presente ação pra se virem 

ressarcidos e indenizados pelos danos morais experimentados. Realizada 

a audiência de conciliação, o acordo se revelou impossível (evento nº 

24649613). Contestando a inicial, a empresa Reclamada alega que não 

cometeu ilícito ensejador de reparação, informa que o reclamante, sem 

justificativa qualquer ficou inadimplente. Impugna a existência das figuras 

da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação (evento nº 24779562). Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que 

assiste razão parcial à parte autora. Inicialmente é de se considerar que a 

relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente, em posição altamente desfavorável. 

Assim, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC. Da análise dos autos extrai-se que o Autor foi cobrado 

por valor acima do contratado, que procurou a reclamada e o PROCON e 

ainda assim teve sua linha bloqueada, conforme atesta o comprovante 

pagamento, faturas de cobrança e protocolos de reclamações. A parte 

autora junta aos autos protocolos de ligação efetuada junto a ré, quando 

da suspensão de seus serviços, cabendo a requerida trazer gravação 

aos autos afim de comprovar suas alegações. O que não fez. O contrato 

juntado pela reclamada não especifica o valor do plano contratado, e as 

faturas só corroboram com o que foi aduzido pelo reclamante. Sem 

delongas, diante do bloqueio da linha telefônica da parte Reclamante ter 

sido ilegal, demonstra a obrigatoriedade da Reclamada em reparar os 

danos ocasionados a parte promovente diante da má prestação do seu 

serviço. Quanto aos danos morais, a jurisprudência pátria é uníssona em 

entender que havendo suspensão indevida do fornecimento de serviços 

com pagamento em dias ou em discussão por ilegalidade, é cabível 

indenização pelos danos sofridos. É também pacifico o entendimento de 

que o consumidor não pode ser compelido a continuar com a contratação 

de um serviço que não atende as suas expectativas, motivo pelo qual, o 

contrato avençado entre as partes deve ser cancelado. Nada obstante, o 

dano moral nas circunstâncias em que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 

bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. É o caso dos autos, onde a parte Autora em decorrência do 

ato ilegal praticado pela Ré, sentiu-se constrangida pelo bloqueio de sua 

linha, estando ele devidamente quitado, o que demonstra, por si só, a 

perturbação e desassossego suportados. Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5o, incisos V e X 

da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do Código Civil. Portanto, 

vê-se que a pretensão do reclamante merece acolhida, passa-se a 

fixação do quantum. No que se refere ao quantum da indenização, a 

melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. Assim, no caso concreto, tomando como parâmetro os 

critérios acima referidos e tendo em conta, principalmente, a situação 

financeira dos litigantes a fixação do quantum indenizatório em R$ 

3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, 

o prejuízo moral que o fato acarretou. No que se refere ao ressarcimento 

a título de danos materiais, entendo que o valor devido deve corresponder 

à diferença entre o valor efetivamente devido e o valor pago. No caso em 

tela, é possível verificar que somados os valores de R$ 455,66 e R$ 

148,26, chega-se à quantia de R$ 603,92 pagos no total, de modo que o 

valor cobrado a mais perfaz a quantia de R$ 343,86 (trezentos e quarenta 

e três reais e oitenta e seis centavos), sendo este o valor a ser restituído 

a título de danos materiais. DISPOSITIVO Ante todo o exposto, e com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino para 

que seja julgado PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial, 

para: 1) Obrigar a empresa requerida a cumprir o contrato nos exatos 

termos contratados, cobrando-se o valor mensal de R$ 259,99 (duzentos 

e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos); 2) CONDENAR a 

reclamada a pagar a cada um dos demandantes a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

correção monetária pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação. 3) CONDENAR a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 343,86 (trezentos e quarenta e três reais e 

oitenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão à Meritíssima Juíza 
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Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013685-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013685-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEIDIANE DA SILVA PASSOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais e devolução em 

dobro de valores pagos, ao argumento que seu nome permanece inscrito 

no cadastro de inadimplentes em razão de dívida já quitada. Carreado com 

a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente (evento 263050039), 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. Intimada a apresentar impugnação à contestação, a parte Autora 

assim o fez. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a justificar a permanência do débito em negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De outro 

giro, indefiro o pedido de restituição dos valores pagos a título de quitação 

de cartão de crédito pois, diante dos fatos apresentados na inicial, 

representa fato estranho à presente causa de pedir, pois, em nada se 

relaciona com o objeto da negativação indicada no extrato de balcão. Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados 

na inicial no valor de R$ 150,68 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta 

e oito centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 01 de dezembro 

de 2016; 2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (dezembro de 2016). 4) indeferir o pedido contraposto, 

bem como o pedido de condenação por litigância de má-fé formulados pela 

parte requerida em face da parte autora. Oficie-se aos órgãos de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 278 de 306



restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial 

efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito 

discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016105-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016105-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELAINE MARIA GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inexistência de débito 

junto a mesma. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos gravação 

de áudio e relatório de chamadas (ID nº 27377050 e 27377051) oriunda de 

contato telefônico feito pela Reclamada junto à parte Reclamante. Na 

citada ligação fica evidente o motivo da ligação realizada, que era o de 

oferta de plano telefônico, o qual o Reclamante consentiu em contratar, 

confirmando todos os seus dados pessoais. A Reclamante apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Analisando as provas produzidas, 

entendo não haver qualquer ilícito praticado por parte da empresa 

Reclamada, pois na gravação apresentada a reclamante consentiu com a 

adesão do plano, oportunidade em que confirmou seu nome completo, 

informou seu CPF e o nome completo da genitora, bem como confirmou a 

data de nascimento. Destaco que tais informações foram prestadas de 

forma clara e sem interrupção, circunstância que evidencia que era o 

autor quem estava contratando o mencionado plano, não sendo, deste 

modo, necessária a realização de perícia. Neste sentido é o entendimento 

da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA 

DE VOZ (ESPECTOGRAMA) REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO 

DÉBITO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – Recurso Inominado 

0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos – 

Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto R$ 109,96 (cento e nove 

reais e noventa e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Por fim, com amparo no artigo 292, §3º do CPC/2015, 

retifico ex officio o valor outrora atribuído à causa para o montante de R$ 

39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais). Condeno ainda a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício do procurador da Reclamada. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 
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valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função atualização monetária disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015316-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA APARECIDA SAMPAIO (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015316-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSELINA APARECIDA 

SAMPAIO REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada assevera a existência 

do débito em questão, juntando aos autos documento que comprova a 

relação jurídica entre as partes (contrato assinado pelo Autor da 

demanda), estando o contrato assinado com verdadeira identidade da 

assinatura em comparação com os documentos juntados pelo próprio 

Reclamante (Procuração e documento pessoal) e o termo de audiência. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012118-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE GALDINO BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012118-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HENRIQUE GALDINO 

BARROSO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, 

sendo suficientes para a solução da demanda as provas documentais já 

amealhadas aos autos, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, 

ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência passo a analisar o mérito. 

MÉRITO A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

cadastros e registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a 

parte reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF 

ao rol de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, 

a parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que com os documentos anexados, (CONTRATO), devidamente assinado 

pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 
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lançadas na procuração, e documentos pessoais, o que comprova a 

relação jurídica, bem como justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da parte reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012988-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE SOARES GOMES SILVA (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)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012988-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DENISE SOARES GOMES 

SILVA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

Rejeito, a alegação de incompetência do Juizado Especial, pois, não há 

complexidade em sua verificação fática, de maneira que a competência da 

Justiça Especial, fundada no artigo 3º, II, da Lei 9.099/95, não pode ser 

questionada. Inexistindo outras preliminares merecedoras de análise, 

passo a decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a reclamada 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, por indevido encaminhamento de seu nome e CPF nos 

cadastros e registros do SPC/Serasa, alegando não reconhecer os 

débitos que justificaram tal inscrição. A reclamada apresentou 

contestação, asseverando que o crédito foi adquirido por Contrato de 

Cessão de Créditos com Casas Pernambucanas S.A, sendo totalmente 

legítima a cobrança e a negativação perpetrada, pois, se referem a 

serviços contratados e não adimplidos. Logo, a parte reclamada está com 

razão, como se vê dos documentos anexados com a contestação 

comprovando o contrato originário da dívida que deu causa ao débito com 

a Instituição Cedente, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte promovente ao rol de inadimplentes. Salienta-se, por oportuno, 

que a assinatura constante do Contrato é idêntica àquela aposta no 

documento pessoal da reclamante e demais documentos juntados aos 

autos. Quanto a exigência da notificação do devedor acerca da cessão de 

crédito, essa visa preveni-lo para que não efetue o pagamento a quem 

não seja mais o credor e, portanto, não havendo oposições do art. 286, do 

CC, a cessão opera-se validamente, independentemente do consentimento 

do devedor. Deste modo, o artigo 290, do CC, não tem o condão de tornar 

o negócio jurídico celebrado entre cedente e cessionário totalmente 

ineficaz, tampouco de tornar ilegítima a negativação do nome do devedor 

inadimplente. Restou ainda, demostrado pela reclamada o documento 

público da cessão referida, logo, se desincumbiu do ônus que lhe cabia. 

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que em razão 

da inadimplência do consumidor ao pagamento dos débitos objeto do 

instrumento de cessão de crédito, tem-se como legítima a inserção do 

nome da reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim, não 

há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da reclamada em danos morais, caracterizando esta ação 

verdadeira má fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão 

do nome e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de 

auferir renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da 

parte reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar os seus débitos. 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, bem como a cessão 

do crédito, não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito 

perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da 

reclamada nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do 

Código Civil), já que o reclamante, não quitou o débito aberto com a 

reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do reclamante aos 

cadastros da SCPC. Assim sendo, julgo improcedente os pedidos desta 

reclamação. Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, 

II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), sobre o valor da causa - art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da reclamada. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 
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seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função atualização monetária 

d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017037-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017037-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDO CARVALHO DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial no 

valor de R$ 125,96 (cento e vinte e cinco reais e noventa e seis 

centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em agosto de 2019; 2) 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(agosto de 2019). 4) indeferir o pedido contraposto, bem como o pedido de 

condenação por litigância de má-fé formulados pela parte requerida em 

face da parte autora. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 
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custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011319-95.2019.8.11.0002

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:

GIOVANI LEANDRO RUZIN (REQUERIDO)

KARINA FERNANDES BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: REITERAR A INTIMAÇÃO DE ID. 28306010, PARA SOLICITAR 

DO POLO ATIVO: QUE :Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte 

autora, para que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências 

do oficial de justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck 

Emissão de Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e 

emite-se a guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil VÁRZEA GRANDE, 

29 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013936-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA 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 dou 

fé que a Contestação de ID. 28526709 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011660-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANA BRAZ JARDINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 
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ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017953-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DIAS LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017724-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMILES ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009889-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIGENA IND COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002513-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SOARES MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005388-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER DE OLIVEIRA FREMIOT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019535-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VITOR DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 285 de 306



Contestação de ID. 28491327 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000073-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO EVANGELISTA DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção nos 

atermos do art. 485, § 1º CPC. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 2020 

Paulo Pedro Francisco dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007223-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI DANIEL BARROS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos, com 

a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito sob pena de extinção do nos 

termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Várzea Grande MT, 

29 de janeiro 2020 Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico Judiciário 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016503-32.2019.8.11.0002

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:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010414-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DA AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE 

CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ITAUNA LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de janeiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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.: 59678 Nr: 5382-83.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA BUSINESS REPRESENTAÇOES LTDA, 

FLÁVIA ANA GAZZONI, EDINA RUTHY GAZZONI

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

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTÔNIO GASPARELO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7191, JOSÉ ANTONIO GASPARELO JUNIOR - 

OAB:MT 7.191, Leonardo de Mesquita Vergani - OAB:8000, REGIANE 

ALVES DA CUNHA - OAB:MT 7.712

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 425210 Nr: 24728-97.2015.811.0002

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA PRESTES LTDA

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

OAB:153447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRISLIAN LAYSON DE 

OLIVEIRA - OAB:44.609-GO

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305840 Nr: 1568-14.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARIA DE BARROS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, BANCO BONSUCESSO 

S/A, BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO VOTORANTIM 

S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239.766/SP, CARLA LUIZA DE ARAUJO LEMOS - OAB:122.249-RJ, 

FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - OAB:147386-SP, RAFAEL 

ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

1. Considerando a informação prestada às fls. 290/290-verso e 

291/291-verso, dêem-se vistas, prazo de 5 dias, após, arquivem-se, 
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procedendo-se as anotações de praxe.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305008 Nr: 641-48.2013.811.0002

 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): VALDIR CALDEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DAYDAME PEDROSO 

RENNÓ - OAB:

 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.: 321829 Nr: 18250-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAIR PRADO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948 OAB/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 

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.: 327129 Nr: 23458-09.2013.811.0002

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILDO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese o teor da manifestação da parte autora às fls. 135, 

analisando detidamente os autos, verifico que a procuração do requerido 

encartada às fls. 36, não conferiu poderes para receber citação.

2. Desta feita, considerando que o requerido não fora devidamente citado, 

concedo ao autor, o prazo de 5 dias, para que pugne pelo que entender 

necessário.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 320020 Nr: 16391-90.2013.811.0002

 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): SANTOS & RAMIRES DOS SANTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 

5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:MT 17.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:MT 14.955, DEFENSORIA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

- OAB:

 10. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do 

Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei nº 10.931/04, 

confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o 

domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de 

busca e apreensão.11. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre 

o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).12. Ciência ao Defensor Público 

Estadual.13. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e 

cautelas necessárias.14. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 376871 Nr: 24444-26.2014.811.0002

 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 TOYOTA DO BRASIL S/A, REINALDO MARTINS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MARTINS VIEIRA, BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

O A B : O A B / S P 2 0 6 3 3 7 ,  M A R I L I  R I B E I R O  T A B O R D A  - 

OAB:OAB/MT14.431A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:21302/O, DIEGO ANTONIO MARTINS - OAB:20429/MT-A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352372 Nr: 17590-16.2014.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DEODATO CORRÊA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERLISON AKERLEY DA 

SILVA - OAB:18.837, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, MARCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 434119 Nr: 3505-54.2016.811.0002

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANA DE JESUS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:
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 9. Diante do exposto, por verificar a quitação do contrato e, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, contudo, mantendo o bem na posse da parte requerida, 

em razão do adimplemento integral do contrato.10. Custas pagas na inicial. 

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98, § 3º do CPC, benefício que ora defiro.11. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações.12. Ciência à 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.13. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312628 Nr: 8721-98.2013.811.0002

 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): MICKAEL JACQUES SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando o advogado da parte Requerente, 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.: 387172 Nr: 3404-51.2015.811.0002

 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: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REDOMAQUE GOMES LUCIO

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

OAB:MT 4.729-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 das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 427893 Nr: 26212-50.2015.811.0002

 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): E J INDÚSTRIA E COMERCIO DE TEMPEROS E 

MOLHOS LTDA - ME, JURACY CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, PAULO 

EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KESSIA NAYANNE AMARAL 

MATOS - OAB:19561/O

 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.: 67324 Nr: 3199-08.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA, 

ESTELA APARECIDA MENIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S.I.DE 

ALMEIDA - OAB:AOB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:MT 

9.405

 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.: 105305 Nr: 1385-53.2007.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE MAQUINAS E FERRAGENS 

OLIVEIRA EPP, FRANCISNIL AUXILIADORA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO APARECIDO LEITE 

CANGUSSU PRATES - OAB:4652/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 

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.: 207064 Nr: 3023-87.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO CEZÁRIO DE SOUZA, MARCOS ANTONIO 

DE ALMEIDA RIBEIRO

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

CEZÁRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 289 de 306



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 

5.308/A

 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.: 299724 Nr: 20333-67.2012.811.0002

 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 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 

4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT 7.645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA 

RIBAS - OAB:15.346/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 

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.: 315480 Nr: 11801-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MT - SICREDI S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAKAR VEÍCULOS LTDA - ME, CHARLES 

VELASCO MARTINS, JOSIAS ALVES DE ANDRADE

 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.: 313213 Nr: 9355-94.2013.811.0002

 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): GIACOBBO & PEREIRA LTDA ME, ADRIANO 

GIACOBBO, ELIANE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171

 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.

...

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320259 Nr: 16650-85.2013.811.0002

 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): VALDIR MOSSO TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR MOSSO TEODORO, Cpf: 

89350553104, brasileiro(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: Em 26/012/2012, o executaod firmou perante o 

exequente, o contrato para financiamento de capital de movimento ou 

abertura de crédito e financimaneto para aquisição de bens móveis, ou 

prestação de serviços e outras avenças, sob o nº 08200612341, no valor 

financiado de R$ 15.848,05 (quinze mil e oitocentos e quarenta e oito reais 

e cinco centavos), para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações, 

cada qual no valor unitário de R$ 994,10 (novecentos e noventa e quatro 

reais e dez centavos) com vencimento em 15/01/2013 e ultimo para 

15/12/2014. Ocorre que o executado não honrou com sua obrigação, 

estando inadimplente jutno à exequente desde sua 4ª prestação, vencida 

em 15/03/2013, constituindo-se em mora perante o exequente 

ocasionando vencimento antecipado do pacto. Ao não saldar os valores 

que lhe foram creditados, o executado contraiu perante a financeira uma 

dívida no valor de R$ 17.037,85 (dezessete mil e trinta e sete reais e 

oitenta e cinco centavos) Impende realçar que o contrato foi devidamente 

assinado pelas partes, sendo certo que tiveram ciência prévia de suas 

obrigações, juros e correção monetária aplicados. A divida atulizada até 

da data de 20/06/2018 é de R$ 35.957,40.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 35.957,40 - Valor 

Atualizado: R$ 35.957,40 - 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 
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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.

Várzea Grande, 28 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.: 395869 Nr: 9066-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBELE A MANTOVANI ME, OSMAR SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CIBELE A MANTOVANI ME, CNPJ: 

02327961000130 e atualmente em local incerto e não sabido OSMAR 

SILVA JUNIOR, Cpf: 97704857134, Rg: 1425155-8, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresario. 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: Em 30 de novembro de 2011, os executados emitiram 

em favor do ora exequente nota de credito industrial sob nº 40/00754-5, 

no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a ser paga em 18 

parcelas mensais e sucessivas, sendo da primeira até a decima setima no 

valor nominal de R$ 4.166,67 (quatro mil e cento e sessenta e seis reais e 

sessenta e sete centavos), acrescidas de encargos básicos e adicionais, 

vencendo a primeira em 01/07/2012 e a última em 01/12/2013. Ocorre que 

os executados deixaram de efetuar os pagamentos devidos nas datas 

aprazadas, ensejando o vencimento antecipado dos débitos, sendo que o 

valor atualizado da dívida, até abril de 2015, perfaz o montante de R$ 

93.252,68 (noventa e três mil e duzentos e cinquenta e dois reais e 

sessenta e oito centavos). Nesse ínterim, esgotados todos os meiso 

suasórios para a obtenção do seu crédito, sem a sua satisfação, vem o 

exequente propor a presente demanda judicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 102.578,00 - Valor 

Atualizado: R$ 93.252,68 - Valor Honorários: R$ 9.325,27

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.

Várzea Grande, 28 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.: 394541 Nr: 8102-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S\A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA RODRIGUES- EI, RITA DE 

CASSIA RODRIGUES, CAMILA CRISTINA SILVA METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14051/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:MT 9.454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAMILA CRISTINA SILVA METELO, Cpf: 

05440683194, Rg: 22593136, solteiro(a), autônoma. 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: A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso 

S/A-MT Fomento é credora da executada na importância de R$ 11.580,60 

(onze mil quinhentos e oitenta reais e sessenta centavos), confomre 

simulação de liquidação atualizada até a data de 16/04/2015, valor que 

vem representado pela Cédula de Crédito Comercial nº 2014000603/0. O 

crédito objeto da Cédula de Crédito Comercial mencionada foi devidamente 

liberado conforme Planilha de Operação de Crédito no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), descontados os encargos financeiros que 

somaram o valor de R$ 288,12 (duzentos e oitenta e oito reais e doze 

centavos). Para assegurar o cumprimento de todas as obrigações 

pecuniárias assumidas na Cédula de Crédito Comercial nº 2014000603/0, 

a executada ofereceu em garantia o aval. Fora acordado que o pagamento 

do financiamento seria em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas no valor de 

R$ 325,58 (trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), 

com o primeiro pagamento para o dia 20/05/2014 e o término para o dia 

20/04/2018, todavia a executada pagou apenas 04 (quatro) parcelas, 

deixando de adimplir as demais. Vale ressaltar que até a presente data a 

executada não procurou a Instituição Financeira para regularizar sua 

situação de forma amigável. Salienta-se ainda, que foram várias as 

tentativas por parte da Instituição Financeira, na busca de reaver seu 

crédito amigavelmente. Assim, por não terem logrado êxito nas 

negociações junto à executada, só restou a Agência de Fomento S/A-MT, 

propor a presente Ação de Execução para ter seu crédito satisfeito na 

forma da lei. A dívida atualizada até a data de 14/05/2019 é de R$ 

40.407,56 (quarenta mil e quatrocentos e sete reais e cinquenta e seis 

centavos).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 44.448,32 - Valor 

Atualizado: R$ 40.407,56 - Valor Honorários: R$ 4.040,76

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida CAMILA 

CRISTINA SILVA METELO, 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 291 de 306



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, 28 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 505976 Nr: 16957-97.2017.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA QUATRO IRMAOS E OUTROS, 

NADIR HELENA POMPEO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281457 Nr: 172-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIZZAMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA -ME, MAKSUWELY PIZATI ROCHA DOS SANTOS, JOSÉ 

DIVINO MARIANO

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

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIZZAMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA -ME, CNPJ: 08160163000143 e atualmente em local 

incerto e não sabido MAKSUWELY PIZATI ROCHA DOS SANTOS, Cpf: 

03816553184, Rg: 18018939, Filiação: S/qualificação, brasileiro(a), 

solteiro(a), jornaleiro. 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 contrataram crédito inicial no valor de 

R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), conforme faz prova nota de 

crétido industrial nº 40/00567-4. Em função do negócio entabulado o 

exequente tornou-se credor de citada quantia, acrescida dos encargos 

contratuais e legais, previstos no título em questão. No entanto, os 

executados deixaram de adimplir os pagamentos a que se obrigaram. 

Configurado o inadimplemento, resta ao exequente promover a execução 

de seu crédito, como lhe faculta a lei, mediante execução judicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 60.160,92 - Valor 

Atualizado: R$ 54.760,92 - Valor Honorários: R$ 5.400,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Considerando que o JOSÉ DIVINO MARIANO 

já fora citado (fls. 113 v) e com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação dos demais requeridos, 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.

Várzea Grande, 28 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.: 297325 Nr: 17748-42.2012.811.0002

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMARIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.11. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC)12. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias.13. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 410538 Nr: 16939-47.2015.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE JESUS CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRISLIAN LAYSON DE 

OLIVEIRA - OAB:44.609-GO

 Vistos.

1. Em que pese o teor do pedido do autor que aportou ao processo em fl. 

130, certo é que a requerida compareceu espontaneamente nos autos, 

encontrando-se pendente, tão somente, da apreensão do veículo.

2. Desta feita, concedo ao autor, o prazo de 5 dias, para que pugne pelo 

que entender necessário visando a apreensão do bem objeto da ação.

3. Após, conclusos para deliberações.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290158 Nr: 9749-38.2012.811.0002

 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: CH CAPITAL EIRELLI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA DIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO 

PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: felipe augusto nunes monea - 

OAB:397029, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

15.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando o advogado da parte Requerente, para manifestar-se nos 

autos, no prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Edital de Citacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270988 Nr: 12902-16.2011.811.0002

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR GUIMARÃES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.77-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSEMAR GUIMARÃES ROCHA, Cpf: 

48675300182, brasileiro(a), casado(a), comerciário. 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: A exequente é credora do Executado pela inclusa 

Cédula de Crédito Bancário nº A92030967-3 (Ex-A90430967-3), firmada 

em 27/10/2009, ao final caracterizada, sendo dívida líquida, certa e 

exigível, no valor total de R$ 21.875,02. A operação foi firmada para 

reposição em 50 parcelas mensais e iguais, no valor de R$ 418, 85, sendo 

a primeira para o dia 26/11/2009 e a última para o dia 26/12/2013. Até o 

momento, todavia, o executado pagou apenas pequena parte, apesar de 

todas as diligências levadas a efeito pela exequente, com vista à solução 

do impasse, não lhe restando alternativa senão recorrer a tutela 

jurisdicional.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 24.062,52 - Valor 

Atualizado: R$ 21.875,02 - Valor Honorários: R$ 2.187,50

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.

Várzea Grande, 28 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.: 317310 Nr: 13673-23.2013.811.0002

 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): S.C. SIMÕES - ME, SIMONE CONCEIÇÃO 

SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S.C. SIMÕES - ME, CNPJ: 

06209488000148 e atualmente em local incerto e não sabido SIMONE 

CONCEIÇÃO SIMÕES, Cpf: 67282113149, Rg: 986.493, Filiação: Neuza 

Conceição Castrillon Simões e José Marques Simões, data de nascimento: 

22/10/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), do lar, 

Telefone 686-2844. 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: Por força do Contrato de Empréstimo nº 55104057-9, 

fimando em 31/01/2012, o exequente creditou em favor das executadas a 

importância de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), para pagamento 

através de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, sendo a 

primeira parcela com vencimento para o dia 29/02/2012 e as demais em 

iguais dias dos meses subsequentes, acrescidas dos encargos livremente 

pactuados. Posteriormente, em 01/02/2012, as executadas solicitaram via 

terminal eletrônico o prolongamento das parcelas do referido contrato, 

passando de 24 (vinte e quatro) para 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 

sucessivas, acrescidas dos encargos livremente pactuados. Ocorre que 

as executadas descumpriram com o pactuado, deixando de efetuar o 

pagamento desde a parcela nº 01/36, vencida em 08/06/2012 - o qe 

provocou a rescisão automatica das avenças e o vencimento antecipado 

de toda a dívida, nos termos da cláusula 9 do instrumento firmado, 

ocasionando um saldo devedor em 06/06/2013 de R$ 42.419,98 (quarenta 

e dois mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos). Não 

obstante todos os esforços do exequente no intuito de receber 

amigavelmente a dívida, não se logrou o recebimento do crédito líquido, 

certo e exigível, constituido pelo título acima citado, não restando outra 

alternativa senão propor a presente ação executiva como forma de reaver 

seu crédito.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 83.571,64 - Valor 

Atualizado: R$ 75.974,22 - Valor Honorários: R$ 7.597,42

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido de citação das partes requeridas, 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.

Várzea Grande, 28 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.: 252769 Nr: 11782-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CELSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO CELSO DE OLIVEIRA, Cpf: 

09116009819, Rg: 207640, Filiação: Sem Qualificações, solteiro(a), 

treinador de equinos. 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 
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necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, convertida 

em Ação de Depósito e, por último, convertida em execução de titulo 

Extrajudicial. Dos fatos: O requerido, na data de 19 de março de 2009, por 

contrato de abertura de crédito, com alienação fiduciária e outras 

avenças, sob nº 736802350.111106347, assumia a obrigação de pagar ao 

requerente a importância de R$ 38.490,93 (trinta e oito mil e quatrocentos 

e noventa reais e noventa e três centavos), dividida em 27 (vinte e sete) 

parcelas, mensais, iguais e consecutivas, no valor de R$ 1.425,59 (um mil 

e quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), 

destinado à Compra do seguinte bem: Marca GM, Modelo: Montana Sport, 

Gasolina, Cor Preta, ano/fabricaçã: 2007, ano modelo: 2007, UF: MT, Placa 

KAO8713, Chassi: 9BGXH80G07C175357, Renavam: 914108620; que se 

encontra gravado com alienação fiduciária do contrato incluso, como 

forma de garantia do financiamento pactuado pelas partes. Contudo, o 

requerido não honrara a sua obrigação pactuado no aludido contrato, 

deixando de pagar as parcelas vencidas no valor de R$ 22.069,37 (vinte e 

dois mil e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) e vicentdas, em 

face do vencimento antecipado da dívida conforme cláusula contratual, 

que perfazem um total de R$ 37.770,86 (trinta e sete mil e setecentos e 

setenta reais e oitenta e seis centavos), até a data da distribuição da 

ação. Ademais, é oportuno ressaltar que várias tentativas, destinadas à 

cobrança, foram realizadas. Contudo, todas elas se mostraram infrutíferas 

por absoluto desinteresse do requerido, tornando-se impossível qualquer 

composição amigável para a quitação do referido débito. Em razão da 

refererida inadimplência, o requerido fora devidamente protestado na data 

de 25 de junho de 2010 a quitar as parcelas em aberto, estando, desta 

feita, Constituído em Mora, conforme dispõe o Parágrafo 2º, do Art. 2º, do 

Decreto-lei 911/69. Assim, em vista do inadimplemento do requerido, as 

parcelas devem ser acrescidas de correçãp monetária e encargos 

contratuais, a serem calculados na data do seu efetivo pagamento. A 

dívida atualizada até a data de 15/02/2018 esta no valor de R$ 130.733,92 

(cento e trinta mil e setecentos e trinta e três reais e noventa e dois 

centavos).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 143.807,30 - Valor 

Atualizado: R$ 130.733,92 - Valor Honorários: R$ 13.073,39

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, Marcilânyo Denzer Tosi, 

digitei.

Várzea Grande, 28 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.: 221703 Nr: 1976-44.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLENE NOBRE DA SILVA OLIVEIRA, ORLENE 

NOBRE DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORLENE NOBRE DA SILVA OLIVEIRA e 

atualmente em local incerto e não sabido ORLENE NOBRE DA SILVA 

OLIVEIRA, Cpf: 04595742134, Rg: 53629, Filiação: S/qualificação, 

brasileiro(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: O executado, em 08 de janeiro de 2008, firmou com a 

exequente um Contrato de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo nº 

0025071276950, no valor financiado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

para pagamento em 18 (dezoito) parcelas de R$ 3.595,16 (três mil e 

quinhentoe e noventa e cinco reais e dezesseis centavos), com primeiro 

vencimento para 08/02/2008 e o ultimo para 08/07/2009. Ocorre que, 

desde a prestação inicial, os executados deixaram de adimplir o contrato, 

constituindo-se em mora perante o exequente. Desta forma, o débito dos 

executados, com a devida correção e atualização monetária até a data de 

26/09/2008, totaliza a importância de R$ 46.706,00 (quarenta e seis mil e 

setecentos e seis reais).

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 47.506,00 - Valor 

Atualizado: R$ 46.706,00 - Valor Honorários: R$ 800,00

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. 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.

Várzea Grande, 28 de janeiro de 2020

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001683-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ANTONIO DE MORAES PROENCA FILHO (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 

1001683-71.2020.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BENEDITO ANTONIO DE MORAES PROENCA FILHO 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. 
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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. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020817-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MOREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020817-21.2019.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOAO PAULO MOREIRA DE AMORIM 

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. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020680-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MS6171-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ALIANCA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

HILDEBRANDO SANCHES ABBADIE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1020680-39.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: NOVA ALIANCA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME, 

HILDEBRANDO SANCHES ABBADIE Vistos. 1. Citem-se os devedores para 

pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e 

ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014847-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO FLORENTINO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1014847-40.2019.8.11.0002; AUTOR(A): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. REU: RONALDO FLORENTINO Vistos. 1. Expeça-se 

mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze 

dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários 

advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará 

isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que 

nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob 

pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 

701, §2º). 3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019386-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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ATACADAO UNIVERSAL EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019386-49.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ATACADAO UNIVERSAL EIRELI 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. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000142-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE CRISTINA LUIZ DE MARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000142-03.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ELIZABETE CRISTINA LUIZ DE MARIA 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. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016184-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIO JOBERT BERTHI (REQUERIDO)

CACILDA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1016184-64.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: CACILDA VIEIRA, VALERIO JOBERT BERTHI 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: 1015963-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDES GUSMAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1015963-81.2019.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: VANILDES GUSMAO 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 
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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. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018824-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1018824-40.2019.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: GILBERTO MARQUES DOS SANTOS 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. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001792-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE CAMPOS CURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001792-85.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MARIA JOSE DE CAMPOS CURADO 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. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001375-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001375-35.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GENIVAL 

MANOEL DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a parte requerida em 

mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que 

o autor não comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa 

Judiciária. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC e extinção do 

feito (CPC, art. 485, III). 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001612-69.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDER MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001612-69.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ALEXSSANDER MARTINS DE LIMA 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. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001812-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BATISTELLA DURKS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001812-76.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: CAMILA BATISTELLA DURKS Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar a 

parte requerida em mora. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que o autor não comprovou o recolhimento das custas 

processuais e taxa Judiciária. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, 

sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC e 

extinção do feito (CPC, art. 485, III). 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001824-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERCI RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001824-90.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: VANDERCI RIBEIRO DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar a parte requerida em mora. 2. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou o 

recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC e extinção do feito (CPC, art. 485, III). 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002146-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEMERSON LUIZ SEBASTIANI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002146-13.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: KLEMERSON LUIZ SEBASTIANI DE ALMEIDA 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, 
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discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018799-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1018799-27.2019.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ELIANE DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017105-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO BRAGA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1017105-23.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JOSE PEDRO BRAGA FILHO 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019608-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (REU)

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1019608-17.2019.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, MARIA 

APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO Vistos. 1. Expeça-se mandado 

para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 

701, do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios 

no importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, 

CPC), consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse 

prazo poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). 

3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017913-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA JOAQUIM GIOVANETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1017913-28.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: FABIANA JOAQUIM GIOVANETTI Vistos. 1. Defiro o pedido 

de dilação de prazo, conforme requerido, a fim de que o autor comprove a 

mora do requerido. 2. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se 

e voltem-me conclusos para deliberações pertinentes. 3. Às providências. 

. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001569-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CORREA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001569-35.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

THIAGO CORREA DE LIMA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 
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argumentando estar o requerido em mora. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou 03 (três) 

vezes com o motivo “AUSENTE”, deixando, todavia, de juntar outro 

documento que atestasse a notificação válida do requerido, uma vez que 

para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, 

faz-se necessário que o credor demonstre a constituição em mora do 

devedor. 4. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. 

INSURGÊNCIA DO BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO 

DA MORA. INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA 

INFRUTÍFERA, PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO 

CARACTERIZADA. PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. 

EXTINÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento 

válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o 

credor demonstre a constituição em mora do devedor. Para comprovar tal 

ato, no insucesso da diligência da serventia extrajudicial no endereço 

fornecido no contrato pelo devedor, deve ser realizado o protesto do título 

ou a intimação editalícia, sob pena de acarretar a extinção da demanda. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 

(Acórdão), Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 

21/08/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial Julgado)” 5. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, 

na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção da ação (CPC, art. 485, IV). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002567-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERAILDES JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC 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 

1002567-03.2020.8.11.0002; AUTOR(A): ERAILDES JESUS DA SILVA 

REU: BANCO GMAC 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 

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. A fim de justificar sua impossibilidade de arcar com as custas do 

processo, parte autora juntou aos autos comprovantes de rendimentos 

como pensionista, os quais demostram uma renda superior ao valor de R$ 

4.000,00. 6. Dessa forma, verifico que a parte autora não trouxe aos 

autos qualquer elemento robusto que seja capaz de comprovar a 

impossibilidade em arcar com os encargos processuais, considerando 

que, não cabe a este juízo analisar se a renda auferida suporta ou não as 

despesas praticadas pela parte. 7. Assim, determino que seja intimada a 

parte autora 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). 8. 

Intime-se. 9. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002645-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR CESAR DE CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

cu ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES 

PROCESSO 1002645-94.2020.8.11.0002; AUTOR(A): IGOR CESAR DE 

CARVALHO DA SILVA REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. 1. 

Considerando que o recibo de pagamento anexado aos autos para 

comprovação da hipossuficiência financeira do autor encontra-se 

apócrifa, não possuindo, pois, validade jurídica, concedo-lhe o prazo de 

15 (quinze) dias para que anexe a carteira de trabalho com o respectivo 

registro na empresa citada, de modo a dar suporte comprobatório ao 

pedido, sob pena de indeferimento do pedido. 2. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000199-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA AUXILIADORA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 

1000199-21.2020.8.11.0002; AUTOR(A): DALVA AUXILIADORA DA 

SILVA CRUZ REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 1. 

Trata-se de Ação Revisional proposta por DALVA AUXILIADORA DA 

SILVA CRUZA em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

ambos qualificados nos autos. 2. O autor foi intimado a comprovar sua 

hipossuficiência financeira declarada, ou recolher as custas processuais 

(Id 27887789). 2. Por meio da manifestação aportada no Id 28016770, 

requereu a reapreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, ou, 

alternativamente, requereu o parcelamento das custas ao final do 

processo. 3. Pois bem. Não vejo óbices para autorizar o parcelamento das 

custas processuais, conforme autoriza o artigo 468, § 6º da CNGC, que 

assim dispõe: “O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes 

as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder o direito 

ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.” (grifo nosso). 4. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade processual, todavia, AUTORIZO o 
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parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas mensais, 

devendo o autor comprovar o pagamento da primeira parcela, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito (art. 290 c/c art. 485, ambos do CPC). 5. Intime-se. 6. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009033-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009033-47.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR 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. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018276-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1018276-15.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: DAMA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO GMAC S/A em face 

de DAMA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em análise aos autos, verifico que a notificação 

extrajudicial fora encaminhada para endereço diverso do indicado no 

contrato, conforme Id 26465996. 3. Ademais, o autor também realizou a 

notificação do devedor por meio de protesto de título, sem esgotar os 

meios para notificação pessoal. 4. Com efeito, o direito de o credor 

fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 5. Da análise dos atos, vê-se 

que o autor não esgotou os meios possíveis antes de realizar a 

notificação através do protesto. Ora, houve uma única tentativa de 

notificação que, aliás, sequer fora remetida no endereço correto do 

contrato, não tendo, assim, o autor, se desincumbido do seu ônus de 

demonstrar com eficácia a mora do devedor. 6. Nesse sentido vem 

decidindo a jurisprudência pátria: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - 

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação 

extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no 

contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está 

caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – 

DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR 

FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ – 

SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do 

consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio, ainda que não pessoalmente 

pelo devedor. (Ap 134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 7. Ocorre que, a notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título. 8. No caso concreto, determinada a emenda à inicial, o autor juntou 

ao feito nova notificação extrajudicial, realizada após o ajuizamento da 

ação, com Aviso de Recebimento com a seguinte informação 

“desconhecido”. 9. Cumpre salientar que, não se admite que a notificação 

ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, na medida em que 

estes são condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 10. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR 

AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A constituição em 

mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido 

da ação de busca e apreensão. Assim, para o ajuizamento da demanda é 

essencial que o credor tenha efetivamente comunicado o devedor 

inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida a realização de 

protesto somente após a ordem de emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E 

APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO 

BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - 

OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do devedor fiduciário deve ser 

pessoal, sob pena de se declarar a nulidade dessa pactuação, ante a 

ausência de requisitos necessários à sua validade. Não há como acatar 

qualquer orientação quanto à matéria, se verificada a desconformidade 
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destas com a legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da 

LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 

10231100100941001 MG , Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 

22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/01/2014)”. 11. Assim, não comprovada a regular constituição em mora 

do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do 

processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 12. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV e §3º, do CPC. 13. Custas pagas na distribuição. 

14. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 15. P. I. C. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011426-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA FERNANDES SOUTHIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1011426-42.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: NILZA FERNANDES 

SOUTHIER Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta 

por BV FINANCEIRA S/A CFI em face de NILZA FERNANDES SOUTHIER, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Foi determinada a emenda à 

inicial, no intuito de propiciar ao autor a devida comprovação da mora, eis 

que a correspondência enviada retornou com a informação 

“desconhecido”. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o 

bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. Com efeito, o direito de o credor fiduciário 

reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente 

ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911 /69. 5. Ademais, o autor realizou a notificação do 

devedor através de protesto, por edital, sem esgotar os meios possíveis. 

Ora, houve uma única tentativa de notificação que, aliás, sequer fora 

recebida no endereço correto do contrato, não tendo, assim, o autor, se 

desincumbido do seu ônus de demonstrar com eficácia a mora do 

devedor. 6. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência pátria: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE 

HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, 

EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. 

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter 

condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Não 

tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a 

extinção da ação de busca e apreensão. De acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é válida a notificação extrajudicial, para a 

constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de 

seu domicílio, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (Ap 

134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018) 7. Ocorre que, a notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 8. No caso concreto, 

determinada a emenda à inicial, o autor juntou ao feito nova notificação 

extrajudicial, realizada após o ajuizamento da ação, com a informação de 

que o devedor não residia no endereço indicado. 9. Cumpre salientar que, 

não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento 

da ação, na medida em que estes são condição de procedibilidade da 

ação de busca e apreensão. 10. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 11. Assim, não comprovada a 

regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 12. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e §3º, do CPC. 13. 

Custas pagas na distribuição. 14. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. 15. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013420-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1013420-08.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: TEREZINHA DE OLIVEIRA SOUZA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em face de TEREZINHA DE OLIVEIRA SOUZA, com 

pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Foi 

determinada a emenda à inicial, no intuito de propiciar ao autor a devida 

comprovação da mora. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário 

reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente 

ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. Com efeito, a notificação do devedor, para a 

constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do 

Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título, caso tenha 

se esgotado os meios para notificação pessoal. 5. No caso presente, a 

correspondência enviada ao requerido retornou com a seguinte 

informação: “não existe o número”. Dessa forma, o autor realizou a 
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notificação do devedor por meio do protesto de título, fato este que 

ocorreu após o ajuizamento da presente demanda. 6. Da análise dos atos, 

vê-se que o autor não esgotou os meios possíveis antes de realizar a 

notificação através do protesto. Ora, houve uma única tentativa de 

notificação, não tendo, assim, o autor, se desincumbido do seu ônus de 

demonstrar com eficácia a mora do devedor. 7. Nesse sentido vem 

decidindo a jurisprudência pátria: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - 

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação 

extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no 

contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está 

caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – 

DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR 

FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ – 

SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do 

consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio, ainda que não pessoalmente 

pelo devedor. (Ap 134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 8. Ademais, não se admite que 

a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, na 

medida em que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 9. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 10. Assim, não comprovada a 

regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 11. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e §3º, do CPC. 12. 

Custas pagas na distribuição. 13. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. 14. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019385-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1019385-64.2019.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: LUIZ FERNANDO AMARAL Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO em face de LUIZ FERNANDO AMARAL, com pedido 

liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Foi determinada a 

emenda à inicial, no intuito de propiciar ao autor a devida comprovação da 

mora, eis que a correspondência enviada retornou com a informação 

“NÃO EXISTE O NÚMERO”. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário 

reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente 

ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. Com efeito, a notificação do devedor, para a 

constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do 

Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título, caso tenha 

se esgotado os meios para notificação pessoal. 5. No caso presente, a 

correspondência enviada ao requerido retornou sem a devida notificação 

do devedor. Na sequência, o requerente realizou a notificação do devedor 

por meio do protesto de título. 6. Da análise dos atos, vê-se que o autor 

não esgotou os meios possíveis antes de realizar a notificação através do 

protesto. Ora, houve uma única tentativa de notificação, não tendo, assim, 

o autor, se desincumbido do seu ônus de demonstrar com eficácia a mora 

do devedor. 7. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência pátria: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE 

HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, 

EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. 

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter 

condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Não 

tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a 

extinção da ação de busca e apreensão. De acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é válida a notificação extrajudicial, para a 

constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de 

seu domicílio, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (Ap 

134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018) 8. Assim, não comprovada a regular constituição em mora do 

devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do 

processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV e §3º, do CPC. 10. Custas pagas na distribuição. 

11. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 12. P. I. C. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017434-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA PEDROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1017434-35.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOANA PEDROSA DA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO move em 

desfavor de JOANA PEDROSA DA SILVA, com pedido liminar, tendo por 

objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

Aviso de Recebimento enviado para notificação do requerido retornou com 

a informação “OUTROS – SEM RETORNO” – Id 26113025, de modo que, 

oportunizou-se ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse 

da inicial, a fim de comprovar, efetivamente, a mora do devedor, bem 

como, o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 3. Isso 

porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na 

posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do 

último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A 

notificação do devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por 

carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou 

pelo protesto do título. 5. No caso concreto, determinada a emenda à 

inicial, o autor afirmou que a mora do requerido restou comprovada (Id 

27861653), e, na sequência, juntou Aviso de Recebimento encaminhado 

ao endereço da parte requerida, em data posterior à propositura da ação 

(Id 27861654). 6. Todavia, não se admite que a notificação ou o protesto 

ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de 

procedibilidade da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Ademais, 

apesar de devidamente intimado a recolher as custas processuais e taxa 

judiciária, inerentes à propositura da ação, o autor deixou transcorrer o 

prazo, sem atendimento da determinação. 9. Pois bem, dispõe o artigo 290 

do Código de Processo Civil que “Será cancelada a distribuição do feito se 

a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 10. 

Assim, considerando que o recolhimento de tais emolumentos são 

imprescindíveis para o recebimento da ação, e, diante da inércia do autor, 

a extinção do feito é medida que se impõe. 11. Diante do exposto, 

considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a 

distribuição do feito, bem como, não comprovada a regular constituição em 

mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 12. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV, c/c 

artigos 290 e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. 13. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 14. P. I. C. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021001-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1021001-74.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE APARECIDO DE 

FREITAS Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por 

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

face de JOSÉ APARECIDO DE FREITAS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a 

inicial, colacionando aos autos documento válido que comprovasse a 

constituição do requerido em mora, eis que a notificação encaminhada 

para o endereço do autor retornou com a informação “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” (Id 27754920). 3. Em resposta, o autor pugna pela 

reconsideração da decisão, argumentando a validade da constituição em 

mora com o instrumento de protesto (Id 13896319). 4. Pois bem. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. De acordo com os autos, após 

infrutífera notificação do requerido por meio de correspondência enviada 

no endereço do contrato, o autor buscou constituir o devedor por de 

notificação realizada por instrumento de protesto, conforme Id 27754921. 

6. Com efeito, a notificação mediante o instrumento de protesto por edital 

não tem validade antes que o autor possa esgotar os meios de localização 

do devedor. 7. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência pátria: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE 

HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, 

EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. 

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter 

condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Não 

tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a 

extinção da ação de busca e apreensão. De acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é válida a notificação extrajudicial, para a 

constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de 

seu domicílio, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (Ap 

134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066730/1/2020 Página 304 de 306



CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018) 8. Não comprovada a regular constituição em mora do 

devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do 

processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o 

exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas recolhidas na inicial. 11. Após 

o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 12. P. I. C. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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