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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009323-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERNANDO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDINETE MOREIRA DE VASCONCELOS ALVES (REU)

JOSE EMILIO ALVES (REU)

 

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

manifeste sobre as correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001534-09.2019.8.11.0003

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:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Dado à correspondência devolvida nos autos (ID 29710107) e à ausência 

de tempo hábil para manifestação, expedição e retorno de novo AR, 

intima-se o(a) Advogado(a) da Parte requerida para que se faça 

acompanhar do Representante Legal de seu cliente na audiência 

designada nos autos para o dia 07 de abril de 2020, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007467-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

SIRLENE DE FATIMA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT25781-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA METRON LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado dos requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013058-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ANTUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ELIANE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre o decurso de prazo de citação das executadas, 

bem como para comprovar o recolhimento da diligência complementar do 

Oficial de Justiça no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006401-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANNA ROSA PAES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

 

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

adote as providências do art. 112 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002357-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DREYMOOR FERTILIZERS OVERSEAS PTE. LTD. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA VIOLANTE DE GOEYE BUTRICO OAB - SP250232 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

ROGERIO DE OLIVAL RODRIGUES (TESTEMUNHA)

WENEDDY DA SILVA ALVES (TESTEMUNHA)

 

Considerando o determinado no ID 16078957, designo o dia 13/03/2020 

para apresentação de memoriais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001577-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOARES BERTHOLDO - ME (EXECUTADO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001923-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IDALINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FELIX DIAS OAB - MT25226/O (ADVOGADO(A))

ERIKA LUIZA GREGORIO OAB - MT19388-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 29706466.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015141-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FERRARI (REU)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013329-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM OAB - GO23150 (ADVOGADO(A))

KARINA LARISSA BUZZO FEITOSA OAB - PR90900 (ADVOGADO(A))

MARY ANNE SANTANA INACIO DE REZENDE OAB - GO30455 

(ADVOGADO(A))

 

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 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: SETOR 03 - JUSTIÇA 

GRATUITA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 1013329-46.2018.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 97.240,36 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Rescisão do contrato 

e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA GOMES DA CUNHA POLO PASSIVO: Nome: BRDU 

SPE VERMONT LTDA INTIMANDO(A): BRDU SPE VERMOMT LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 17.804.316/0001-39, com 

endereço local na Av. Goiânia, nº 260, Bairro Jardim Santa Marta, na 

cidade de Rondonópolis-MT FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala 

1º Vara Cível Data: 04/06/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS AO(À) 

INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

RONDONÓPOLIS, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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: 1002264-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA CHAVARELLI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA FLORIAN OAB - SP381391 (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE BOSQUE SALUTTI OAB - SP361668 

(ADVOGADO(A))

TATIANA FALBO DE SOUZA E SILVA ECCLISSATO OAB - SP425492 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

Intima-se a parte Autora acerca da distribuição via PJE da Carta Precatória 

expedida nos autos junto à 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE 

CUIABÁ , sob o nº 1009408-91.2020.8.11.0041 para o acompanhamento 

da deprecata naquele Juízo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009692-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS FUNADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR OAB - SP214264 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS & ARAUJO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento das custas e taxas referentes à carta 

precatória, bem como o recolhimento da diligência do oficial de justiça .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008041-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER OAB - MT19321/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008548-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HAROLDO FAGOTE (REQUERENTE)
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EIDIR APARECIDA FERRAREZI FAGOTE (REQUERENTE)

EDILSON LUIZ MARQUES (REQUERENTE)

VERONICE REIS SERAFINI (REQUERENTE)

DANIELE MONTEIRO DE BARROS MENDES FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI (REQUERIDO)

AMIN GERALDO DE ALMEIDA CURI MUSSI (REQUERIDO)

SIVONE PEDROSA CURY MUSSI (REQUERIDO)

IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO (REQUERIDO)

IONE PEDROSA CURY MUSSI GUEDES (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 28889162.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005308-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILSEU DA SILVA (AUTOR(A))

ROBSON DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

ORLANDO FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

FRANCISCO ASSIS MOTA (AUTOR(A))

MARIA DOS SANTOS PINHEIRO (AUTOR(A))

ELCY DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

ONAH RODRIGUES DOS ANJOS (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS RODRIGUES (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO GUIMARAES COSTA (AUTOR(A))

CARLOS RODRIGUES (AUTOR(A))

MARCOS ROBERTO SILVA (AUTOR(A))

ROBERTO TEIXEIRA BARBOZA (AUTOR(A))

INES GONCALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

DENIS ALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

ESTER GERALDO DA SILVA (AUTOR(A))

NIVALDO RODRIGUES PARRA (AUTOR(A))

MARIA LINA DA LUZ RODRIGUES (AUTOR(A))

ELIZABETH RODRIGUES MACIEL (AUTOR(A))

SANDRA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

CLEUNICE PEREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

ANDREIA FERNANDES PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005308-47.2019 Ação: Ordinária Autores: Antonio Carlos Rodrigues e 

Outros. Réus: Bradesco Seguro S/A e Outros. Vistos, etc. Aguarde-se o 

desate do Agravo de Instrumento sob nº1015150-60.2019.8.11.0000, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 03 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013523-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VACCARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA OAB - MT13445-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELA BORCHEID MELO (EXECUTADO)

ZELIA GIONGO (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre a correspondência devolvida de ID 29703090.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001185-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

KEMPER CARLOS PEREIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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

manifestem sobre o laudo pericial de Id. 29823680.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004118-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação dos advogados das partes, para manifestarem sobre o laudo 

pericial de Id. 29824245.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008440-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.

Citação

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1015003-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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 CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

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

1015003-25.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.110,33 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 

POLO ATIVO: Nome: MARLUCIA DA SILVA Endereço: RUA BÉLGICA qd19, 

10, JARDIM EUROPA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-787 POLO 

PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme decisão, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 
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instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC Data: 22/04/2020 Hora: 09 Horas e 30 Minutos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). RONDONÓPOLIS, 3 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012658-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTAVO FERRARI SANTANA (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 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

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

1012658-86.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 67.522,81 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: RUA ALVARENGA 

PEIXOTO, 974, - ATÉ 1179/1180, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 

30180-120 POLO PASSIVO: Nome: CUSTAVO FERRARI SANTANA 

Endereço: RUA QUATRO, Nº 49, JARDIM SERRA DOURADA I, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-524 Senhor(a): REU: CUSTAVO 

FERRARI SANTANA A presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, conforme 

decisão, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC Data: 29/04/2020 Hora: 08 Horas e 30 Minutos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 3 de março de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009645-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA E COITO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009645-79.2019 Ação: Execução por Quantia Certa Autor: Welson Gaiva 

Marino Ré: O Silva & Couto Ltda-ME Vistos... WELSON GAIVA MARINO, 

com qualificação nos autos, aforou o presente processo em desfavor de 

O SILVA & COUTO LTDA-ME, com qualificação nos autos, e, após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de homologação do acordo 

e suspensão do processo. D e c i d o: HOMOLOGO, o acordo de vontades 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 6 de 186



de (fls.45/46 – Id 29710414), para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. Diante do transcurso do prazo consignado no acordo, qual seja, a 

data do cumprimento da última parcela, intime-se a parte autora, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se tem 

interesse no prosseguimento do feito, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 03 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004303-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRUDENT INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO VUOLO OAB - SP0130580A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004303-58.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Ramiro 

Brizola Réus: Oití Suplementos e Outra Vistos, etc... RAMIRO BRIZOLA, 

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

presente ação em desfavor de OITÍ SUPLEMENTOS e PRUDENT FUNDO DE 

INVESTIMENT, pessoa jurídica de direito privado. Pelo petitório de (fl.144 – 

Id 25896299), verifica-se que o autor requereu a desistência da empresa 

ré Oití Suplementos. Instada a se manifestar, a ré Prudent Fundo 

Investiment, não anuiu com a pretensão do autor (fl.146 – Id 27625660), 

vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à 

liça, não vejo como possa vingar a pretensão do autor, mormente diante 

da não anuência da empresa ré Prudent Fundo de Investiment. Ademais, 

estamos diante de litisconsórcio necessário, previsto no artigo 114 do 

Código de Processo Civil, em virtude da relação jurídica discutida, de modo 

que, não tendo o corréu concordado com o pedido de desistência da ação 

em relação a ré ainda não citada, o feito deve ter prosseguimento. Veja-se 

o teor do disposto no artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil: Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: § 4o Oferecida a contestação, 

o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO. DUPLICATA. ENDOSSO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE 

FATO. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO EM RAZÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA. APLICAÇÃO DO ART. 47 DO CPC. 

DESCABIMENTO DA DESISTÊNCIA QUANTO A UM DOS RÉUS. AGRAVO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70060871191, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de 

Vasconcellos, Julgado em 14/08/2014) De forma que, indefiro o pedido de 

desistência formulado pelo autor a (fl.144). Dê-se vista dos autos à parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o que de direito, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt,03 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002261-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LINDE SACHETTI (REQUERIDO)

LIDIANE DA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002261-31/2020 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Marcos Souza da Costa. Réus: Lidiane da Costa Campos e Eduardo 

Linde Sachet. Vistos, etc. MARCOS SOUZA DA COSTA, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com 

“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, em desfavor de 

LIDIANE DA COSTA CAMPOS e EDUARDO LINDE SACHET, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela provisória de 

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

11.08.2019 por volta das 18:00 horas envolvera-se em acidente de 

trânsito, quando pilotava sua motocicleta pela Rua 15 de Novembro 

(preferencial); que, trazia consigo sua ex-companheira e seu filho; que, 

fora surpreendido pelo veículo Toyota Hilux SW4, conduzido pela primeira 

ré (Lidiane da Costa Campos), a qual transitava pela Avenida Tiradentes 

em alta velocidade. Assevera, ainda, que a motorista ré fugira do local 

sem prestar socorro; que, houvera vítima fatal (Daniel Augusto Costa); 

que, o veículo conduzido pela primeira ré (Lidiane da Costa Campos) é de 

propriedade do segundo réu (Eduardo Linde Sachet). Por fim, requer em 

sede de tutela provisória de urgência que seja determinada a 

indisponibilidade dos bens indicados pelo autor, visando a garantida do 

recebimento da indenização, bem como, seja inserida restrição de 

transferência no veículo de propriedade do segundo réu, conforme item ‘b’ 

de (fl.25 – correspondência ID 29213527, fl.22). D E C I D O: Considerando 

os documentos de (fls.31/32 – correspondência ID 29213534 e ID 

29213539), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). No concernente ao pleito de distribuição por 

dependência/conexão, constante do item ‘a’ de (fl.25 – correspondência ID 

29213527, fl.22), hei por bem deferir o apensamento/associação PJe 

nº1001245-42.2020.8.11.0003, eis os feitos deverão ser instruídos 

conjuntamente. 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. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FASE DE 

CONHECIMENTO. INDISPONBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE, NA 

HIPÓTESE, POIS NÃO PREENCHIDO UM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIIVL. 1. A indisponibilidade de bens se mostra 

cabível no âmbito da execução, na forma dos artigos 799, IX, e 828, 

ambos do Código de Processo Civil. Na fase de conhecimento somente se 

afigura possível a medida em casos excepcionais, desde que 

comprovados os requisitos contidos no art. 300 do diploma processual 

civil e também com amparo no poder de cautela do Juiz (art. 297 do 

CPC/2015). 2. Caso concreto em que não demonstrado o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da medida, 

na origem, uma vez que não evidenciada situação de insolvência dos ora 

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

70080874423 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 

09/05/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/05/2019) “PROCESSUAL CIVIL – Tutela antecipada de 
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urgência – Acidente de trânsito – Ação de indenização por danos 

materiais e morais proposta por cônjuge de vítima fatal – Decisão de 

primeiro grau que indefere pedido de tutela de urgência voltado a obter 

bloqueio ou arresto do veículo do suposto causar do acidente – Agravo 

interposto pela autora – Pretensão de garantir futura execução – 

Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não caracterizados – 

Necessidade de se aguardar o contraditório – Decisão acertada – 

Recurso desprovido AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE MOTOCICLETA. DECISÃO MANTIDA. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO NOVO CPC. 

NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO 

DESPROVIDO (Agravo de Instrumento nº 2177800-25.2016.8.26.0000, 28ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Cesar Luiz de Almeida, 

07.02.2017) Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Danos 

decorrentes de acidente de trânsito. Ação de indenização. Tutela de 

urgência para bloqueio dos bens dos requeridos a fim de garantir futura 

indenização. Indeferimento. Probabilidade do direito não demonstrada e 

ausência de prova de perigo de dano. Não preenchimento dos 

pressupostos e requisitos para concessão da tutela jurisdicional de 

urgência (art. 300, do CPC/2015). Recurso desprovido. Indefere-se a 

tutela de urgência pretendida para bloqueio dos bens dos requeridos a fim 

de garantir futura indenização, porquanto não evidenciada a probabilidade 

do direito no caso, levando em consideração a impossibilidade de aferição 

de imediato da conduta culposa do condutor do veículo e da proprietária, a 

qual depende de dilação probatória, bem como não demonstrado o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Agravo de Instrumento 

nº 2141786-42.2016.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Desembargador Kioitsi Chicuta, 17.11.2016)” (TJ-SP - AI: 

21298692120198260000 SP 2129869-21.2019.8.26.0000, Relator: Carlos 

Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 28/06/2019, 29ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 

BLOQUEIO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE 

DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR. 

AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ART. 300, 

CAPUT, DO CPC. 1. Em se tratando de tutela de urgência antecipada, a 

decisão concessiva ou negativa do magistrado, tendo em vista o seu livre 

convencimento motivado, somente enseja reforma no caso de ilegalidade, 

arbitrariedade ou manifesto equívoco ou abuso de poder. 2. O bloqueio de 

imóvel somente pode ser determinado quando houver relevantes indícios 

de que haverá dilapidação do patrimônio ou ocultação deste, e a certeza 

de que os fatos ocorreram conforme narrados, de modo que a medida 

reclamada não pode se amparar apenas em alegações. 3. As afirmações 

de possível alienação do imóvel pela parte contrária e da impossibilidade 

de controle do dinheiro em espécie, por si só, não sustentam a medida 

antecipada vindicada, sendo necessárias provas convincentes ou até 

mesmo indícios de dissipação do conjunto de bens dos réus para se 

esquivarem do cumprimento de futura obrigação. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 

05126499620188090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 

13/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/06/2019) 

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se 

que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

espírito do julgador do fato que se propõe (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. Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na 

exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. Em consonância com o 

disposto no Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 30 de abril de 2.020, às 14:00 horas. 

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 de imediato. Roo-MT, 03 de março de 2.020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001245-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA AUGUSTA DA SILVA (AUTOR(A))

FLAVIA AUGUSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO(A))

RONILDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE DA COSTA CAMPOS (REU)

EDUARDO LINDE SACHETTI (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001245-42/2020 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autoras: Flávia Augusta da Silva e Marisa Augusta de Souza. Réus: 

Lidiane da Costa Campos e Eduardo Linde Sachetti. Vistos, etc. FLÁVIA 

AUGUSTA DA SILVA e MARISA AUGUSTA DE SOUZA, com qualificação 

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

por Danos Materiais e Morais” em desfavor de LIDIANE DA COSTA 

CAMPOS e EDUARDO LINDE SACHETTI, com qualificação nos autos, 

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

D E C I D O: Prefacialmente, hei por bem determinar o 

apensamento/associação do presente feito ao de PJe 

nº1002261-31.2020.8.11.0003, eis os feitos deverão ser instruídos 

conjuntamente. Lado outro, melhor analisando os autos, hei por bem 

revogar a decisão de (fls.95/96 – correspondência ID 28752202) e, via de 

consequência, considerando os documentos de (fl.27 – correspondência 

ID 28502830, fl.02, fl.30 – correspondência ID 28502833, fl.02 e fl.94 – 

correspondência ID 28503580), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Em consonância com o disposto no Novo 

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

no dia 30 de abril de 2.020, às 14:00 horas. Citem-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 de imediato. 

Roo-MT., 03 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005541-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE PIMENTEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005541-78.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Geisiane 

Pimentel dos Santos Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... GEISIANE 

PIMENTEL DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente "Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: "Que, foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 25 de fevereiro de 2016; que, 

sofreu lesões no membro superior, deixando-o com sequela permanente e 

irreversível, não mais podendo exercer as atividades de forma normal, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pleiteando a ação sob o manto da 

Assistência Judiciária”. Devidamente citado, apresentou contestação, 
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onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo 

que a pretensão levada a efeito pela autora não tem como prevalecer, 

devendo a ação ser julgada improcedente, com a condenação do mesmo 

nos ônus da sucumbência. Sobre a contestação, manifestou-se a autora. 

Saneado o processo, foi nomeado perito. Submetido à perícia, sobreveio o 

laudo, não havendo manifestação das partes, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental 

produzida dá suporte a um seguro desate da questão, por isso, passo ao 

julgamento antecipado da lide e o faço com amparo no inciso I, do artigo 

355 do Código de Processo Civil. Em sua peça defensiva, agarra-se o réu, 

no argumento de que a parte autora não cumpriu com a determinação legal 

e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com 

fincas a comprovar sua invalidez, o que seria fundamental para alcançar 

sua pretensão, o qual não pode prevalecer. De forma que, depois de 

acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e 

diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação 

merece acolhimento, ao menos em parte, senão vejamos: A autora foi 

submetida à perícia médica, tendo o senhor perito informado que há 

invalidez parcial e permanente, o que é o bastante para fazer jus ao 

benefício. Dispõe o artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela 

Lei nº 8.441/92, que: "a indenização por pessoa vitimada por veículo não 

identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou 

vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazo dos demais 

casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as 

sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". 

Destarte, se o veículo ou sua seguradora não forem identificados, ou não 

tiver sido feito o seguro, ou este estiver vencido na data do fato, a vítima 

continuará a ter direito à indenização, acionando qualquer uma das 

sociedades seguradoras que obrigatoriamente participam do consórcio. 

Resulta que o sistema de seguro obrigatório busca estabelecer o princípio 

da universalidade da cobertura a todas as vítimas, independentemente da 

situação do causador do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social 

decorre do simples fato de que ao se colocar um veículo em circulação já 

se tem "uma perspectiva de riscos provocadores de acidente. E diante da 

inevitabilidade de certos acontecimentos, a realidade obrigou a se 

procurar uma solução. Daí que o risco acompanha a circulação dos 

carros" (Arnaldo Rizzardo, A reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT 

p. 153). Sabe-se que o seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos 

pessoais, compreendendo as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o pagamento de seguro 

obrigatório de danos pessoais de obrigação imperiosa imposta ao 

consórcio de seguradoras, conforme desponta do art. 7º da Lei nº 

6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a obrigação de 

seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado o direito de 

regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, vez que o 

risco é componente natural do contrato de seguro, quanto mais o 

obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, participantes 

do sistema DPVAT, que recebem, embutidos no prêmio, valores 

destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

prestações, segundo o risco potencialmente assumido. Sobre a matéria, 

eis a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

prevista na Resolução 06/86 do CNSP não pode limitar ou revogar o 

comando legal insculpido na Lei nº 6194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 8441/92, haja vista que a ele não se sobrepõe. Assim, a exclusão 

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

concluindo-se pela existência de invalidez permanente parcial, o segurado 

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

da redução de sua capacidade laborativa, que incidirá sobre o valor 

máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

não revogou o critério de fixação de indenização em salários mínimos, 

estabelecido pela Lei 6194/74, pois o salário mínimo não constitui fator de 

correção monetária, servindo apenas como base de cálculo do quantum a 

ser indenizado. - Cuidando-se de dívida de valor, oriunda de 

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

data do sinistro, e não, do ajuizamento da ação, pois, sendo assim, não 

atingirá sua finalidade, que é justamente a recomposição total do valor 

devido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.06.054870-5/001 - 

COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S/A - 

APELADO(A)(S): SEBASTIÃO CASTRO DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. TARCISIO MARTINS COSTA) No caso posto à liça, dúvida alguma 

persiste que a autora experimentou lesão traumática na clavícula 

esquerda, restando consignado no laudo pericial acostado a (fl.330/334 – 

Id 25662769), assinado pelo Perito nomeado, que há nexo causal entre o 

acidente de trânsito e a lesão, bem como que há incapacidade parcial e 

permanente no percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Logo, 

pode-se concluir que a autora sofreu redução de sua capacidade 

laborativa, fato que é incontroverso nos autos, fazendo jus ao 

recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório. Impende 

destacar que, após o advento da Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a 

qual alterou a Lei nº. 6.194/74, as indenizações por morte, referentes ao 

seguro obrigatório DPVAT, deixaram de corresponder a 40 (quarenta) 

salários mínimos, sendo fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), in verbis: "Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos) - no caso de morte; II – até 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), no caso de invalidez permanente; Da análise detida dos 

documentos colacionados, constata-se que o acidente ocorreu em 25 de 

fevereiro de 2016, conforme Boletim de Ocorrência, portanto, sob a égide 

da Lei n° 11.482/07 que, como dito anteriormente, prevê o valor de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização, em caso 

de invalidez permanente. Sobre o assunto, eis a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR 

INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

LIMITAÇÃO-MP 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 11482/2007- SENTENÇA 

MANTIDA. Nos termos do artigo 5º, XXXV, da CR-88, que assegura o 

acesso incondicionado ao Poder Judiciário, desnecessário se mostra o 

esgotamento da via administrativa para cobrança judicial da indenização 

do seguro DPVAT. O valor da indenização do seguro obrigatório, com a 

edição da MP 340/2006 convertida na Lei 11482/2007, fica limitado à 

R$13.500,00, nos termos do seu artigo 8º". (TJMG, Apelação Cível N° 

1.0512.07.044099-9/001, 11ªCC, Rel. Selma Marques, j. 27/08/2008). 

Dessa forma, quanto à indenização em caso de invalidez ou deformidade 

permanente, a norma legal possibilita a gradação por parte da 

administração, cuja atribuição é regular a atividade de seguros de 

acidentes pessoais; assim, a indenização aquém da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os acidentes dos quais 

resulte invalidez permanente não é ilegal, desde que seja observado o 

princípio da proporcionalidade, pois não se apresenta razoável o 

pagamento de indenização no valor máximo – R$ 13.500,00 - tanto para o 

segurado que tenha os dois membros inferiores amputados, quanto para 

outro que tenha tido a ablação do dedo mínimo da mão direita, por exemplo. 

Como se observa, apesar de ser permanente a incapacidade para o 

trabalho e, como frisara o perito, que há incapacidade parcial e 

permanente de função, laborativa, o que revela, segundo a tabela anexa à 

Circular 29/91 da SUSEP, competente para promover a execução das 

resoluções do CNSP, a alienação mental total incurável tem como 

indenização o valor máximo previsto ao caso “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- SEGURO OBRIGATÓRIO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - LAUDO 

DO IML - PROPORCIONALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A INDENIZAÇÃO - 

ANÁLISE DAS PROVAS - ATUALIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA. A revelia não 

induz necessariamente a procedência do pedido, devendo o juiz 

confrontar as alegações do autor com as provas constantes dos autos. 

As indenizações do seguro obrigatório para os casos em que do acidente 

resulta invalidez permanente devem ser quantificadas proporcionalmente 

ao grau de invalidez, até o limite máximo indenizável. Como a lei confere ao 

IML a competência para diagnosticar as lesões permanentes e a invalidez 

das vítimas de acidente de trânsito, devem ser extraídos de seu laudo os 

elementos necessários à quantificação da indenização, de modo a 

respeitar o critério legal de proporcionalidade entre a invalidez e a 
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indenização. Na falta de indicação pelo IML do percentual de invalidez da 

vítima, hão de ser perquiridos, ao longo das provas juntadas pelas partes, 

elementos que permitam correta quantificação do valor da indenização, 

atendendo aos critérios fixados administrativamente pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei. Como a indenização tem 

por base o salário mínimo vigente à época do pagamento, incabível a 

incidência de correção monetária sobre o valor da condenação. O art. 3º 

da Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização com base no 

valor do salário mínimo, não foi revogado pelas leis nº 6.205/75 e 6.243/77, 

pois o salário mínimo é utilizado como um padrão para a fixação da quantia 

a indenizar, e não como um índice de correção monetária. Recurso 

parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.09.583838-9/001 

– Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, julgado em 31 de agosto de 2.010) 

No caso posto à liça, a lesão experimentada pela autora, quando do 

acidente, ocorreu membro inferior esquerdo – joelho -, restando uma 

limitação laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita 

nos moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso, no patamar de 

50% (cinquenta por cento). A indenização, segundo a tabela é de 25% 

(setenta por cento), no importe de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais); e, no caso a invalidez foi no percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento), o que equivale R$ 843,75 (oitocentos e quarenta 

e três reais, setenta e cinco centavos). Face ao exposto e princípios de 

direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por GEISIANE PIMENTEL DOS 

SANTOS, com qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais, setenta e cinco centavos), devendo 

incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a partir da 

citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas custas 

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

cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgada e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 03 de março de 2020.- Dr. Luiz 

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

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001383-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. A. C. (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS CALIXTO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

10011383-77.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Luis 

Henrique Alves Calixto Ré: Seguradora Líder do Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A Vistos, etc... LUIS HENRIQUE ALVES CALIXTO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" em desfavor 

de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIOS DO SEGURIO DPVAT S/A, já 

qualificado, aduzindo: “Que, em data de 24 de dezembro de 2017, foi 

vítima de um acidente de trânsito, onde sofreu fratura em membro inferior, 

razão pela qual o mesmo não mais poderá desenvolver suas atividades 

como outrora eram desenvolvidas, ou seja, devido a sua invalidez 

permanente, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do 

réu nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pleiteando a ação sob 

o manto da Assistência Judiciária”. Devidamente citado, apresentou 

contestação, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo 

autor, requerendo a improcedência do pedido, por falta de documentos a 

respaldar a pretensão exposta na inicial. Juntando documentos Sobre a 

contestação, manifestou-se a autora. Saneado o processo, foi designado 

profissional da medicina para a feitura do laudo pericial e aportando aos 

autos, havendo manifestação das partes, bem como do Ministério Público, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental produzida dá suporte a um seguro desate da questão, por 

isso, passo ao julgamento antecipado da lide. Outrossim, "Constante dos 

autos elementos de prova documental para formar o convencimento do 

julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia" (STJ - 4ª Turma, Ag. 14.952-DF, Agra rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento DJU 3.2.92, p. 472). De igual 

forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder". (STJ, 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram 

provimento DJU 17.09.90, p. 9.513). Depois de acurada análise das razões 

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

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

senão vejamos: Em sua peça madrugadora, o autor assevera que no dia 

24 de dezembro de 2017, foi vítima de um acidente automobilístico, 

sofrendo grave em membro inferior, razão pela qual não mais poderá 

desenvolver suas atividades como outrora eram desenvolvidas, ou seja, 

devido a sua invalidez permanente. Submetido à perícia médica, o senhor 

perito afirmou que houve fratura da tíbia, não havendo incapacidade ou 

invalidez (fl.118 – Id 25488053). De outro norte, não há que se negar que 

o autor experimentou lesões na tíbia direita, o que vem devidamente 

comprovado nos autos, e que referida lesão não causou invalidez ou 

incapacidade permanente. Logo, pode-se concluir que o autor não sofreu 

debilidade, fato que é incontroverso nos autos, não fazendo jus ao 

recebimento de indenização referente ao seguro obrigatório. Assim sendo, 

não vejo outro caminho a ser trilhado a não ser a improcedência do 

pedido. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente "Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por LUIS HENRIQUE ALVES CALIXTO, com 

qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, 

condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em (10%) dez por cento sobre o valor dado à 

causa, observando-se o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

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

Rondonópolis, 03 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007234-97.2018.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007234-97.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Dorvani 

Luverde Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... DORVANI LUVERDE, 

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

juízo com a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, já qualificado, aduzindo: "Que, foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 28 de outubro de 2017; que, sofreu lesões no membro 

inferior, perna direita, deixando-o com sequela permanente e irreversível, 

não mais podendo exercer as atividades de forma normal, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), pleiteando a ação sob o manto da 

Assistência Judiciária”. Devidamente citado, apresentou contestação, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo 

que a pretensão não tem como prevalecer, devendo a ação ser julgada 

improcedente, com a condenação do mesmo nos ônus da sucumbência. 

Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Saneado o processo, foi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 10 de 186



nomeado perito. Submetido à perícia, sobreveio o laudo, havendo 

manifestação das partes, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em tela, uma vez que a prova documental produzida dá suporte a um 

seguro desate da questão, por isso, passo ao julgamento antecipado da 

lide e o faço com amparo no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo 

Civil. Em sua peça defensiva, agarra-se o réu, no argumento de que a 

parte autora não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o 

ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não 

trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar sua 

invalidez, o que seria fundamental para alcançar sua pretensão, o qual 

não pode prevalecer. A despeito das alegações tecidas pela ré, no 

sentido de que o autor não faz jus à indenização, uma vez o acidente 

ocorreu por descuido, ocasionando queda do trator, não há como 

prevalecer, haja vista que os tratores rurais são equiparados aos veículos 

automotores pela legislação atinente à matéria, eis que são tracionados 

por motor. Assim, como a única exigência estabelecida pela legislação 

quanto à abrangência da cobertura do seguro DPVAT limita-se ao fato de 

o sinistro ter envolvido veículo automotor em via terrestre, revela-se 

totalmente desnecessária a discussão acerca da circulação ou não do 

trator em vias públicas. “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - MODULAÇÃO DE EFEITOS ADOTADA NO RE Nº 

631.240/MG - APLICAÇÃO ANALÓGICA NO RE nº 839.314/MA 

-INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - ACIDENTE EM VEÍCULO RURAL 

DENOMINADO TRATOR - POSSIBILIDADE - NEXO DE CAUSALIDADE 

ENTRE O SUPOSTO SINISTRO E AS LESÕES APRESENTADAS PELO 

SEGURADO - COMPROVAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A 

PARTIR DO EVENTO DANOSO - INTELIGÊNCIA DO RECURSO REPETITIVO 

Nº 1.483.620/SC. Considerando o entendimento firmado pelo STF, quando 

do julgamento do RE nº 631.240/MG aplicado analogicamente no RE nº 

839.314/MA, evidente o interesse de agir da parte autora quando 

explicitada a resistência à pretensão autoral, consubstanciada na 

apresentação de contestação de mérito pela seguradora, nas ações 

ajuizadas até 10/10/2014. Os sinistros que envolvem veículos rurais de 

natureza agrícola, sendo passíveis de trânsito em via terrestre, devem ser 

cobertos pelo seguro DPVAT. Restando comprovado por meio do boletim 

de ocorrência e dos laudos do IML e da perícia realizada no curso do feito 

que o segurado requerente foi acometido de invalidez permanente em 

decorrência da queda do trator, demonstrados estão a ocorrência do 

acidente automobilístico e o nexo de causalidade entre este e o dano, 

requisitos necessários para o pagamento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ quando do 

julgamento do Recurso Especial nº 1.483.620/SC, eleito como 

representativo da controvérsia, a correção monetária nas indenizações 

relativas ao seguro DPVAT deverá ter como termo inicial a data do evento 

danoso. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0074.12.005647-3/001 – 

REL.DES. ARNALDO MACIEL, julgado em 28 de agosto de 2018). De forma 

que, depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, senão vejamos: O autor foi submetido 

à perícia médica, tendo o senhor perito informado que há invalidez parcial 

e permanente, o que é o bastante para fazer jus ao benefício. Dispõe o 

artigo 7º da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, 

que: "a indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazo dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". Destarte, se o 

veículo ou sua seguradora não forem identificados, ou não tiver sido feito 

o seguro, ou este estiver vencido na data do fato, a vítima continuará a ter 

direito à indenização, acionando qualquer uma das sociedades 

seguradoras que obrigatoriamente participam do consórcio. Resulta que o 

sistema de seguro obrigatório busca estabelecer o princípio da 

universalidade da cobertura a todas as vítimas, independentemente da 

situação do causador do dano, aliás, esse cuidado eminentemente social 

decorre do simples fato de que ao se colocar um veículo em circulação já 

se tem "uma perspectiva de riscos provocadores de acidente. E diante da 

inevitabilidade de certos acontecimentos, a realidade obrigou a se 

procurar uma solução. Daí que o risco acompanha a circulação dos 

carros" (Arnaldo Rizzardo, A reparação nos acidentes de trânsito, ed. RT 

p. 153). Sabe-se que o seguro obrigatório (DPVAT) cobre danos 

pessoais, compreendendo as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, tratando-se o pagamento de seguro 

obrigatório de danos pessoais de obrigação imperiosa imposta ao 

consórcio de seguradoras, conforme desponta do art. 7º da Lei nº 

6.194/74, alterado que foi pela Lei nº 8.441/92. Impõe-se a obrigação de 

seu pagamento à seguradora acionada, à qual é assegurado o direito de 

regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, vez que o 

risco é componente natural do contrato de seguro, quanto mais o 

obrigatório, firmado com uma coletividade de seguradoras, participantes 

do sistema DPVAT, que recebem, embutidos no prêmio, valores 

destinados a tais reparações, com o que há correspondência de 

prestações, segundo o risco potencialmente assumido. Sobre a matéria, 

eis a jurisprudência: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO -DPVAT - ACIDENTE PROVOCADO POR ÔNIBUS - 

COBRANÇA DE QUALQUER SEGURADORA - CONSÓRCIO DE SEGUROS - 

PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 6.194/74 - INVALIDEZ 

PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SALÁRIO 

MÍNIMO - BASE DE CÁLCULO - FATOR DE CORREÇÃO NÃO 

CARACTERIZADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - A norma 

prevista na Resolução 06/86 do CNSP não pode limitar ou revogar o 

comando legal insculpido na Lei nº 6194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 8441/92, haja vista que a ele não se sobrepõe. Assim, a exclusão 

dos veículos de transporte coletivo do consórcio de seguro não 

prevalece, mormente considerando o caráter assistencial de que se 

reveste o seguro DPVAT. - Terminado o tratamento definitivo, 

concluindo-se pela existência de invalidez permanente parcial, o segurado 

faz jus ao pagamento da indenização securitária equivalente ao percentual 

da redução de sua capacidade laborativa, que incidirá sobre o valor 

máximo legalmente fixado, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos, 

conforme previsto na alínea b do art. 3º da Lei 6.194/74.- A Lei n. 6205/75 

não revogou o critério de fixação de indenização em salários mínimos, 

estabelecido pela Lei 6194/74, pois o salário mínimo não constitui fator de 

correção monetária, servindo apenas como base de cálculo do quantum a 

ser indenizado. - Cuidando-se de dívida de valor, oriunda de 

descumprimento contratual, a correção monetária deve incidir a partir da 

data do sinistro, e não, do ajuizamento da ação, pois, sendo assim, não 

atingirá sua finalidade, que é justamente a recomposição total do valor 

devido. (TJMG -APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0394.06.054870-5/001 - 

COMARCA DE MANHUAÇU - APELANTE(S): BRADESCO SEGUROS S/A - 

APELADO(A)(S): SEBASTIÃO CASTRO DA SILVA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. TARCISIO MARTINS COSTA) No caso posto à liça, dúvida alguma 

persiste que o autor experimentou lesão traumática na coxa direita, 

restando consignado no laudo pericial acostado a (fl.179/181 – Id 

26944250), assinado pelo Perito nomeado, que há nexo causal entre o 

acidente de trânsito e a lesão, bem como que há incapacidade parcial e 

permanente no percentual de 50% (cinquenta por cento). Logo, pode-se 

concluir que o autor sofreu redução de sua capacidade laborativa, fato 

que é incontroverso nos autos, fazendo jus ao recebimento de 

indenização referente ao seguro obrigatório. Impende destacar que, após 

o advento da Lei n° 11.482 de 31 de março de 2007, a qual alterou a Lei 

nº. 6.194/74, as indenizações por morte, referentes ao seguro obrigatório 

DPVAT, deixaram de corresponder a 40 (quarenta) salários mínimos, 

sendo fixadas em R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), in verbis: 

"Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no 

caso de morte; II – até 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de 

invalidez permanente; Da análise detida dos documentos colacionados, 

constata-se que o acidente ocorreu em 28 de outubro de 2017, conforme 

Boletim de Ocorrência, portanto, sob a égide da Lei n° 11.482/07 que, 

como dito anteriormente, prevê o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), a título de indenização, em caso de invalidez 

permanente. Sobre o assunto, eis a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA - RITO SUMÁRIO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PEDIDO 

ADMINISTRATIVO- DESNECESSIDADE- LEGITIMIDADE ATIVA- VALOR 

INDENIZATÓRIO EM CASO DE MORTE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

LIMITAÇÃO-MP 340/2006 CONVERTIDA NA LEI 11482/2007- SENTENÇA 

MANTIDA. Nos termos do artigo 5º, XXXV, da CR-88, que assegura o 

acesso incondicionado ao Poder Judiciário, desnecessário se mostra o 

esgotamento da via administrativa para cobrança judicial da indenização 
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do seguro DPVAT. O valor da indenização do seguro obrigatório, com a 

edição da MP 340/2006 convertida na Lei 11482/2007, fica limitado à 

R$13.500,00, nos termos do seu artigo 8º". (TJMG, Apelação Cível N° 

1.0512.07.044099-9/001, 11ªCC, Rel. Selma Marques, j. 27/08/2008). 

Dessa forma, quanto à indenização em caso de invalidez ou deformidade 

permanente, a norma legal possibilita a gradação por parte da 

administração, cuja atribuição é regular a atividade de seguros de 

acidentes pessoais; assim, a indenização aquém da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para os acidentes dos quais 

resulte invalidez permanente não é ilegal, desde que seja observado o 

princípio da proporcionalidade, pois não se apresenta razoável o 

pagamento de indenização no valor máximo – R$ 13.500,00 - tanto para o 

segurado que tenha os dois membros inferiores amputados, quanto para 

outro que tenha tido a ablação do dedo mínimo da mão direita, por exemplo. 

Como se observa, apesar de ser permanente a incapacidade para o 

trabalho e, como frisara o perito, que há incapacidade parcial e 

permanente de função, laborativa, o que revela, segundo a tabela anexa à 

Circular 29/91 da SUSEP, competente para promover a execução das 

resoluções do CNSP, a alienação mental total incurável tem como 

indenização o valor máximo previsto ao caso “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 

- SEGURO OBRIGATÓRIO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - LAUDO 

DO IML - PROPORCIONALIDADE ENTRE A INVALIDEZ E A INDENIZAÇÃO - 

ANÁLISE DAS PROVAS - ATUALIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA. A revelia não 

induz necessariamente a procedência do pedido, devendo o juiz 

confrontar as alegações do autor com as provas constantes dos autos. 

As indenizações do seguro obrigatório para os casos em que do acidente 

resulta invalidez permanente devem ser quantificadas proporcionalmente 

ao grau de invalidez, até o limite máximo indenizável. Como a lei confere ao 

IML a competência para diagnosticar as lesões permanentes e a invalidez 

das vítimas de acidente de trânsito, devem ser extraídos de seu laudo os 

elementos necessários à quantificação da indenização, de modo a 

respeitar o critério legal de proporcionalidade entre a invalidez e a 

indenização. Na falta de indicação pelo IML do percentual de invalidez da 

vítima, hão de ser perquiridos, ao longo das provas juntadas pelas partes, 

elementos que permitam correta quantificação do valor da indenização, 

atendendo aos critérios fixados administrativamente pelo Conselho 

Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei. Como a indenização tem 

por base o salário mínimo vigente à época do pagamento, incabível a 

incidência de correção monetária sobre o valor da condenação. O art. 3º 

da Lei nº 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização com base no 

valor do salário mínimo, não foi revogado pelas leis nº 6.205/75 e 6.243/77, 

pois o salário mínimo é utilizado como um padrão para a fixação da quantia 

a indenizar, e não como um índice de correção monetária. Recurso 

parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível n° 1.0024.09.583838-9/001 

– Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva, julgado em 31 de agosto de 2.010) 

No caso posto à liça, a lesão experimentada pelo autor, quando do 

acidente, ocorreu membro inferior direito – coxa -, restando uma limitação 

laborativa parcial e permanente, devendo a indenização ser feita nos 

moldes da Circular da SUSEPE n° 029/91, e, no caso, no patamar de 50% 

(cinquenta por cento). A indenização, segundo a tabela é de 70% (setenta 

por cento), no importe de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta 

reais); e, no caso a invalidez foi no percentual de 50% (cinquenta por 

cento), o que equivale R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais). Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" 

proposta por DORVANI LUVERDE, com qualificação nos autos, em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, para condená-la ao pagamento da 

importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC -, àqueles a 

partir da citação e correção a partir da data do sinistro, bem como nas 

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

por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgada e feitas 

as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 03 de março de 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005962-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ASCENCAO FREITAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO OAB - MT21706/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1005962-68.2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Cleber Ascenção Freitas de Souza Réu: Banco RCI Brasil 

S/A Vistos, etc.. CLEBER ASCENÇÃO FREITAS DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de BANCO RCI BRASIL S/A, com qualificação nos autos, e após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.168/169 – Id 

29755238), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por CLEBER ASCENÇÃO 

FREITAS DE SOUZA, em desfavor de BANCO RCI BRASIL S/A, todos com 

qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “b” do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário. As custas serão de responsabilidade: 

réu 50% (cinquenta por cento); e, autor 50% (cinquenta por cento), no 

caso do autor deverá ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 

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

Cível.-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003787-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO LUIZ ARALDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003787-38-2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autora: Sicredi 

Sul MT Réu: Arnaldo Luiz Araldi Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI 

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

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de ARNALDO 

LUIZ ARALDI, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado postulou a extinção da ação (fl.102 – ID 27539499), vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido 

formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por isso, só há 

um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face ao exposto 

e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e Declaro, por sentença, 

extinto o presente processo, promovido por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI 

SUL MT, em desfavor de ARNALDO LUIZ ARALDI, com qualificação nos 

autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos artigos 487, 

inciso III c/c 924, inciso III do Código de Processo Civil. Defiro o 

levantamento da importância depositada em favor da parte autora, 

mediante as cautelas de estilo. Custas pela parte ré. Transitada em julgado 

e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 03 de março de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011934-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1011934-82.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Juliano Gomes da Silva Réu: Banco Pan S/A Vistos, etc.. JULIANO 

GOMES DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente ação em desfavor de BANCO PAN S/A, com qualificação 

nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de 

extinção (fls.232/235 – Id 29137086), vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Homologo, parcialmente, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos proposta por JULIANO GOMES DA SILVA, em desfavor de BANCO 

PAN S/A, todos com qualificação nos autos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “b” do 

Código de Processo Civil. O pedido de expedição de ofício ao DETRAN, 

requerido a (fl.232 – Id 29137086), não compete ao Judiciário, mas sim a 

parte, mesmo porque, o veículo em questão está alienado à favor do réu, 

conforme documento de (fl.38 – Id24628284), razão pela qual, indefiro. 

Custas pelo réu. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 03 de 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004741-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FERREIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004741-21-2016 Ação: Cobrança Autora: Sicredi Sul MT Réu: Jairo 

Ferreira dos Santos Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI 

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

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de JAIRO 

FERREIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado postulou a extinção da ação (fl.116 – ID 26014670), vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido 

formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora alcançado o 

objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por isso, só há 

um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face ao exposto 

e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e Declaro, por sentença, 

extinto o presente processo, promovido por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI 

SUL MT, em desfavor de JAIRO FERREIRA DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos 

artigos 487, inciso III c/c 924, inciso III do Código de Processo Civil. Custas 

pela parte ré. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 03 de março de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002382-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DE JESUS LATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1002382-59.2020 Ação: Declaratória c/c Indenização Autora: Cristina de 

Jesus Lata Ré: Energisa Mato Grosso Vistos, etc... CRISTINA DE JESUS 

LATA, com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em 

desfavor do ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, com qualificação nos autos, requereu a desistência da ação 

(fls.38/39 – ID 29506146), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela parte autora é pertinente, 

por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. É certo que se o processo terminar por desistência ou 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: “A parte que 

desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao processo, responde 

pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. 

Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o 

deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra contida no art. 90, do 

Novo Código de Processo Civil, que assim se expressa: "Proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, na hipótese 

vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a condenação no 

pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef Said Cahali em 

sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 

559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por CRISTINA DE JESUS LATA, 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. 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. 

Rondonópolis-Mt., 03 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001851-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO ALVIM BITES CASTRO OAB - MG88562 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE PIOCH CARLOS TREPICHE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001851-07.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 
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Financiamento S/A Réu: Pedro Henrique Pioch Carlos Trepiche Vistos, 

etc... BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com qualificação nos 

autos, ingressara com a presente ação em desfavor do PEDRO HENRIQUE 

PIOCH CARLOS TREPICHE, com qualificação nos autos, requereu a 

desistência da ação (fls.72 – ID 26765371), vindo-me os autos conclusos. 

É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela parte autora 

é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, desfavor de PEDRO 

HENRIQUE PIOCH CARLOS TREPICHE, com qualificação nos autos e o faço 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas 

pela autora. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 03 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007893-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1007893-72.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A Réu: Silvano 

Adailton Alves de Souza Vistos, etc... OMNI S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor do SILVANO ADAILTON 

ALVES DE SOUZA, com qualificação nos autos, requereu a desistência da 

ação (fls.11 – ID 29067930), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela parte autora é pertinente, 

por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. É certo que se o processo terminar por desistência ou 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: “A parte que 

desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao processo, responde 

pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. 

Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o 

deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra contida no art. 90, do 

Novo Código de Processo Civil, que assim se expressa: "Proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, na hipótese 

vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a condenação no 

pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef Said Cahali em 

sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 

559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, desfavor de 

SILVANO ADAILTON ALVES DE SOUZA, com qualificação nos autos e o 

faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas pela autora. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 03 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008523-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1008523-31.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A Réu: 

Francisco Monteiro dos Santos Vistos, etc... OMNI S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor do FRANCISCO MONTEIRO 

DOS SANTOS, com qualificação nos autos, requereu a desistência da 

ação (fls.52 – ID 28958775), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela parte autora é pertinente, 

por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. É certo que se o processo terminar por desistência ou 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: “A parte que 

desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao processo, responde 

pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. 

Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o 

deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra contida no art. 90, do 

Novo Código de Processo Civil, que assim se expressa: "Proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, na hipótese 

vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a condenação no 
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pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef Said Cahali em 

sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 

559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, desfavor de 

FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS, com qualificação nos autos e o 

faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas pela autora. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 03 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000929-29.2020.8.11.0003

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:

CLEBER RAMOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000929-29.2020 Ação: Busca e Apreensão Autor: BV Financeira S/A 

– Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Cleber Ramos Pereira. 

Vistos, etc. BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E 

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

ingressou neste Juízo com a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de CLEBER RAMOS PEREIRA, com qualificação nos autos. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte autora deixara de proceder 

ao recolhimento das custas iniciais, conforme determinado no (ID 

28363958) e certificado no (ID 29562875), vindo-me os autos conclusos. É 

o relatório necessário. D E C I D O: Dispõe o artigo 290 do Código de 

Processo Civil: “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”. É de lei que a petição inicial 

não pode ser despachada sem o recolhimento das custas inicial, 

consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil, e 

não sendo o processo preparado no prazo de quinze dias a contar da 

data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a distribuição ser 

cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do artigo 485 do 

Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de ofício como tal 

pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. Sobre a questão, 

eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do feito provoca o 

cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 12.152-PE, rel. 

Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado pela imprensa 

oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição. Não há necessidade de intimação pessoal 

da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio Lazzarini, julgado 

em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a 

ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTO a presente “Ação de Busca e Apreensão” promovida por BV 

FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com 

qualificação nos autos, em desfavor de CLEBER RAMOS PEREIRA, com 

qualificação nos autos, e o faço com amparo no inciso IV, do artigo 485, 

do Código de Processo Civil; e, via de consequência, determino o 

cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do mesmo Código. 

Custas pela parte autora. Sem honorários, haja vista que não houve a 

citação da parte contrária. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 03 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014370-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J GUIMARAES LOCACOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBINHO TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

ROBSON CLEBER DO AMARAL (REQUERIDO)

WILSON FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014370-14.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: J GUIMARAES LOCACOES EIRELI - EPP REQUERIDO: 

ROBINHO TRANSPORTES EIRELI - EPP, ROBSON CLEBER DO AMARAL, 

WILSON FERREIRA DE LIMA Vistos, etc. Tendo em vista a exiguidade de 

prazo para o ato, cancele-se a audiência designada. Ante de redesignar o 

ato, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer 

endereço do requerido WILSON FERREIRA DE LIMA. Após, conclusos. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009203-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINELLI CORAZZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

 

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 CONTESTAÇÃO ID 27497959.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010262-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO VIDOTTI FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

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 
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autora, acerca DA CONTESTAÇÃO ID 27563911.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010656-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MARTINS AMOROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 CONTESTAÇÃO ID 28853947.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010539-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO OAB - MT0014909A 

(ADVOGADO(A))

 

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 CONTESTAÇÃO ID 29558625.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003623-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIVAN SEVERIANO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003623-68.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MAURIVAN SEVERIANO DE ALMEIDA REU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Dispõe o art. 334 do CPC, 

que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 

183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo recolhimento 

das custas e taxas judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob 

pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003613-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO BENDER MACHADO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

J DIAS DURAN - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003613-24.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROMARIO BENDER MACHADO - ME REU: HDI SEGUROS S.A., 

J DIAS DURAN - ME Vistos etc. Defiro a AJG pugnada na exordial. Nos 

termos do art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 28 

de MAIO de 2020, às 10h, a qual será realizada na Central de Conciliação 

e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com 

vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada das 

partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005438-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI BEAGA DA SILVA (AUTOR(A))

NAILE BRAGA DA SILVA (AUTOR(A))

LAYANE BRAGA DA SILVA (AUTOR(A))

EDIVAN BRAGA DA SILVA (AUTOR(A))

FLAVIO BRAGA DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO CARNEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

IVANILDO BRAGA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005438-42.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): IVANILDO BRAGA DA SILVA, FLAVIO BRAGA DA SILVA, 

NAILE BRAGA DA SILVA, RICARDO CARNEIRO DA SILVA, NIRLEI BEAGA 

DA SILVA, LAYANE BRAGA DA SILVA, EDIVAN BRAGA DA SILVA REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Defiro o requerimento de ID. 25781327 e 

determino o levantamento da importância depositada na espécie, 

autorizando ainda a transferência do importe à conta bancária informada 

na espécie, qual seja: Conta Corrente nº 29.143-9, agência 0809, Banco 

Cooperativa Sicredi, de titularidade da patrona do autor. Após, em face do 

adimplemento da obrigação, nada mais sendo requerido, determino seu 

arquivamento, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Expeça-se o 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003600-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BEZERRA DE SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003600-25.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIAS BEZERRA DE SAMPAIO REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Tendo em vista a natureza da causa e a capacidade 
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econômica da parte autora indicada nos autos, em especial a declaração 

de imposto de renda de ID. 29793693, entendo incabível a concessão da 

AJG por ela postulada. Faz-se mister destacar que os custos dos 

serviços judiciários exigem pesados investimentos do Estado, devendo a 

gratuidade da justiça, com efeito, ser destinada aos efetivamente 

necessitados. Coadunando com o entendimento profligado neste comando 

judicial trago a colação os seguintes julgados: REVISIONAL DE CONTRATO 

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2º, CPC – 

PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. 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, 

mormente considerando o elevado valor buscado na ação de execução. 

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10037213320188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, Data de Julgamento: 18/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 20/07/2018). (Negritamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

AGRAVO DESPROVIDO. 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. (TJ-MT 

- AI: 00939840220168110000 93984/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifamos). ISTO POSTO, e 

com espeque no artigo 5º, da Lei 1.060/50, INDEFIRO os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita, e DETERMINO a intimação do autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais devidas[1] sob pena extinção de tal relação processual, sem 

resolução do mérito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 

99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. 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. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais 

sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o 

deferimento para recolhimento ao final, excetuando-se os casos previstos 

em lei. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10046246820188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018). (Grifamos).

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003581-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF (REU)

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003581-19.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA REU: EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, POSTALIS INST SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF Vistos, etc. Considerando que o 

feito cuida de pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, 

tem-se que a competência para processamento e julgamento refoge a este 

Juízo. Dessa forma, DECLINO DA COMPETÊNCIA de processar e julgar o 

presente feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para 

uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005223-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA (AUTOR(A))

DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDICARLOS RONQUI FERREIRA (REU)

EJC - FERREIRA TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005223-95.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA, DIEGO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REU: EDICARLOS RONQUI FERREIRA, EJC - FERREIRA 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Não havendo preliminares, declaro 

saneado o processo e levanto os seguintes pontos controvertidos: a) a 

causa/dinâmica do acidente e as responsabilidades daí derivadas b) 

eventuais infrações de trânsito por ambas as partes e condições dos 

veículos envolvidos c) comprovada a versão dos autores, a ocorrência e 

extensão dos danos materiais descritos na petição inicial; d) requisitos 

fáticos para eventual fixação de indenização pelos danos 

extrapatrimoniais: condições econômicas das partes, natureza e 

gravidade do dano, circunstâncias e consequências do dano, 

reversibilidade do dano. Defiro a realização da prova oral postulada pelas 

partes e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

AGOSTO de 2020, às 16 horas. Intimem-se as partes para, no prazo de 

comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, 

CPC). Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer 

tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer 

prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos 

que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a 

juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a 

contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou 

disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar 

o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em 

qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009182-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009182-11.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): AILTON FERREIRA DE SOUZA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. HUGO DE SOUZA LEITE manejou a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em face de PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, alegando que sofreu fratura em 

membro superior (punho) esquerdo, no dia 08/03/2017, em virtude de 
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acidente de trânsito, e que, por isso, teria direito ao recebimento de 

indenização do seguro obrigatório no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), além de despesas médicas no valor de R$ 200,23 

(duzentos reais e vinte e três centavos), sem prejuízo das verbas de 

sucumbência. À inicial acostou documentos. Contestação pela requerida 

no ID. 13086959, alegando, preliminarmente, ausência de requerimento 

administrativo prévio, laudo do IML, bem como do Boletim de Ocorrência, e, 

no Mérito, aduziu pela imprescindibilidade de prova pericial, não 

comprovação de que o veículo era coberto pelo Seguro DPVAT, não 

comprovação das despesas médicas, pugnando, ao final, pela 

improcedência da demanda, acostando documentos. Impugnação no ID. 

13810732, refutando os argumentos apresentados na Contestação. 

Audiência conciliatória resultou infrutífera (ID. 12863654), tendo sido o 

autor submetido à perícia. O autor pugnou pelo julgamento antecipado (ID. 

24505168), ao passo que a requerida quedou-se inerte. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. De proêmio, 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. A preliminar de 

ausência de documentos essenciais para propositura da ação não merece 

acolhida, considerando que a peça de ingresso não contém qualquer tipo 

de vício insanável que comande o seu indeferimento de plano, providência 

excepcional e que só deve ser adotada quando a mácula apontada 

inviabilize a defesa da parte contrária, o que não é o caso dos autos, haja 

vista que a inicial na espécie se mostra compreensível e atende aos 

requisitos legais para sua admissibilidade. No que tange, em específico, à 

alegação de ausência de Laudo do IML, é forte o entendimento 

jurisprudencial no sentido de que o laudo elaborado pelo IML não constitui 

documento essencial para a propositura da lide, como se vê: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. 

LAUDO IML. OMISSÃO. DOCUMENTO SUBSTITUÍDO POR OUTROS QUE 

ATESTEM O ALEGADO. POSSIBILIDADE. DEBILIDADE PERMANENTE NÃO 

COMPROVADA. 1. PARA QUE O JURISDICIONADO INGRESSE COM PLEITO 

JUDICIAL CABÍVEL, NÃO SE FAZ NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO PRÉVIO 

NA VIA ADMINISTRATIVA, MESMO PORQUE A SIMPLES OFERTA DE 

CONTESTAÇÃO AOS AUTOS JÁ DEMONSTRA A RESISTÊNCIA DA 

SEGURADORA/RÉ. 2. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO 

ARTIGO 282 DO CPC E INSTRUÍDA A PETIÇÃO INICIAL COM DOCUMENTO 

PERTINENTES COM A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO DEDUZIDO PELO 

DEMANDANTE, NÃO HÁ SE FALAR EM INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL EM 

VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM OS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO, POIS O AUTOR CUMPRIU A EXIGÊNCIA DO 

ARTIGO 283 DO CPC. ALÉM DISSO, O LAUDO EMITIDO PELO IML NÃO 

CONSTITUI DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA 

DEMANDA. PRECEDENTE. 3. A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM VIRTUDE 

DA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A LESÃO TENHA SIDO CAPAZ DE 

CARACTERIZAR DEBILIDADE PERMANENTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 4. 

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(TJ-DF - APL: 388024920108070001 DF 0038802-49.2010.807.0001, 

Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 15/03/2012, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 140)” (negritei) APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INVALIDEZ PERMANENTE - 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - 

DESNECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO - 

CORRETO - COMPETÊNCIA DO CNSP - IMPOSSIBILIDADE - GRAU DE 

INVALIDEZ - DESNECESSÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.(TJ-MS - AC: 

29932 MS 2008.029932-6, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 

Data de Julgamento: 17/11/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/01/2009) (grifo nosso). Não é outro, aliás, o entendimento 

jurisprudencial acerca da ausência de Boletim de Ocorrência, sendo 

patente sua prescindibilidade diante da presença de outros elementos 

hábeis a comprovar a existência do acidente de trânsito e do dano 

decorrente deste: APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE – 

COMPROVAÇÃO DO SINISTRO E DO NEXO CAUSAL COM A INVALIDEZ 

PERMANENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Não há 

necessidade de juntada aos autos de boletim de ocorrência, diante da 

presença de outros elementos hábeis a comprovar a existência do 

acidente de trânsito e do dano decorrente deste. II - Diante do conteúdo 

probatório existente nos autos, indene de dúvidas que os requisitos 

exigidos pela legislação restaram cabalmente demonstrados, sendo tais 

documentos suficientes a comprovar a ocorrência do acidente com 

veículo automotor e o dano decorrente deste. III - Como é cediço, para a 

comprovação em juízo da ocorrência do acidente, aceitam-se todos os 

meios de prova em direito admitidos. (TJ-MS - AC: 

08352147920188120001 MS 0835214-79.2018.8.12.0001, Relator: Des. 

Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 13/02/2020, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2020). (Grifamos). Por derradeiro, 

no que concerne à alegação de ausência de interesse de agir ante a falta 

de pedido administrativo prévio, também não merece guarida. É que, em 

que pese a decisão proferida pelo STF no RE de n. 631.240 - Minas 

Gerais, mesmo nas ações ajuizadas APÓS 03/09/2014 (data de 

julgamento), se a Seguradora contesta o pedido autoral, evidencia-se 

inequívoca resistência à pretensão, restando devidamente configurado o 

interesse de agir do autor, que é o que denota-se do presente. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

APRESENTADA - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO - PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA - CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Em razão da aplicação 

analógica do precedente do STF firmado no julgamento do RE 631.240, 

aplicável às ações previdenciárias, o interesse de agir para ação em que 

se busca o recebimento de seguro obrigatório DPVAT só se caracteriza 

com a comprovação de prévio requerimento administrativo. 2. A regra de 

transição criada quando do julgamento do RE n° 631.240 - no sentido de 

que a apresentação de contestação do mérito revelaria o interesse de agir 

pela resistência à pretensão - também se aplica analogicamente às 

causas relativas ao DPVAT ajuizadas até 3.9.2014. 3. Se, mesmo nas 

ações ajuizadas após 3.9.2014, a seguradora contesta o pedido autoral e 

há o desenvolvimento de todo o iter procedimental, evidencia-se 

inequívoca resistência à pretensão, restando devidamente configurado o 

interesse de agir do autor. 4. Não há justificativa razoável para 

reconhecer, neste momento processual, a ausência de interesse de agir e 

extinguir o feito sem resolução de mérito, sob pena de violação aos 

princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da 

primazia do julgamento de mérito [...] (TJMG. AC 1.0145.15.01127-9/001. 

Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa. Data de Julgamento: 

12/09/2019. Data da publicação da súmula: 20/09/2019). (Grifamos). Por 

todo exposto, REJEITO as preliminares alegadas. Tendo em vista que não 

há mais questões preambulares a serem apreciadas e não havendo 

nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo à análise do mérito. 

Compulsando os autos, vislumbro que o acidente de trânsito ocorrido em 

25/10/2017, que resultou em lesões físicas no autor, restou evidenciado 

nos autos pelo documento acostado ao ID. 10650268, assim como parte 

das despesas médicas oriundas do sinistro (ID. 10650321). Ademais, 

devemos observar a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, em seu art. 3º, que estabelece os danos pessoais cobertos pelo 

seguro DPVAT, senão vejamos: Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: I - R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de morte; II - até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. ) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 

lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). I - quando se tratar 

de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 
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se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). Neste contexto, calha registrar que em situações como a analisada 

nos autos a jurisprudência tem assim se manifestado: COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO 

SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

ART. 3º DA LEI 6.194/74. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO A RESPEITO DO 

GRAU DA INCAPACITAÇÃO DO SEGURADO (AMPUTAÇÃO A NÍVEL DA 

FALANGE MÉDIA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA). 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DE GRADUAÇÃO ANEXA À LEI N. 

6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 1.350,00. CÁLCULO 

DA VERBA EQUIVOCADAMENTE EFETUADO PELA SENTENÇA. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 675,00. 

COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. 

PLEITO INICIAL ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSC. Apel.Cív. nº 20130178475SC2013.017847-5, 

Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta 

Câmara de Direito Civil). (grifo nosso) COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO SOB A 

ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

ART. 3º DA LEI 6.194/74. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO A RESPEITO DO 

GRAU DA INCAPACITAÇÃO DO SEGURADO (AMPUTAÇÃO A NÍVEL DA 

FALANGE MÉDIA DO DEDO INDICADOR DA MÃO ESQUERDA). 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DE GRADUAÇÃO ANEXA À LEI N. 

6.194/1974. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$ 1.350,00. CÁLCULO 

DA VERBA EQUIVOCADAMENTE EFETUADO PELA SENTENÇA. 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NO VALOR DE R$ 675,00. 

COMPLEMENTAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. 

PLEITO INICIAL ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. (TJSC. Apel.Cív. nº 20130178475SC2013.017847-5, 

Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2013, Quarta 

Câmara de Direito Civil). (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA. PAGAMENTO PROPORCIONAL. TABELA. LEI 

11.945/2009. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. - Quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, em primeiro plano deve-se proceder ao 

enquadramento da perda anatômica e funcional, conforme critério previsto 

no artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei n.º 6.194/74. - Em seguida, deve-se fazer 

a redução proporcional da indenização, "que corresponderá a 75% 

(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% 

(cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco 

por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual 

de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais" (artigo 3º, § 

1º, inciso II, in fine). - Pelo que se entende do comando de tal disposição, 

as reduções proporcionais decorrem da incompletude da repercussão 

apurada. - Como o legislador indica quatro níveis de classificação (intensa, 

média, leve e sequelas residuais), faz-se necessária a apuração do grau 

de repercussão do dano corporal segmentar. (TJMG - Processo: AC 

10105130103630001 MG Relator(a): Luiz Carlos Gomes da Mata 

Julgamento: 31/07/2014 Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação: 08/08/2014).(grifo nosso). Destarte, tendo o acidente 

em questão acarretado danos em membro superior esquerdo (punho) do 

autor, o montante indenizável é o referente a 50% (grau de lesão apurado 

em perícia) de 70% (percentual previsto para lesão em membro superior 

esquerdo) do valor máximo de R$ 13.500,00, indenizável pela nº Lei 

6.194/74, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais). Em análise aos autos, depreende-se que o comprovante de 

despesas médicas no valor de R$ 200,23 (duzentos reais e vinte e três 

centavos) acostado ao ID. 10650321, guarda correspondência com a 

receita médica encartada no ID. 1065092, o mesmo não se podendo dizer 

em relação às notas fiscais colacionadas no ID. 13810793. É que, embora 

se possa presumir pela destinação ao uso do requerente dos 

medicamentos descritos nas Notas Fiscais de no ID. 13810793, não há 

prova cabal e suficiente nesse sentido, nem mesmo o nexo causal com o 

acidente ocorrido, vez que desacompanhados de receita médica 

correspondente. Logo, o pleito autoral de restituição quanto às despesas 

médicas procede só e tão somente quanto ao quantum especificado na 

inicial. Registro, por oportuno, que só os danos efetivamente comprovados 

nos autos podem dar azo à indenização por danos materiais, conforme 

reafirma o aresto infra: RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - COLISÃO - INGRESSO EM VIA PRINCIPAL SEM A 

NECESSÁRIA CAUTELA PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. Age 

imprudentemente e responde pelas conseqüências o motorista que 

adentra à via preferencial sem as devidas cautelas e corta a frente de 

outro veículo, causando-lhe danos. DANO MATERIAL E EMERGENTE - 

PROVA EFETIVA DA OCORRÊNCIA. Os danos materiais só podem ser 

indenizados mediante prova efetiva de sua ocorrência. DANOS MORAIS - 

COMPROVAÇÃO AUSÊNCIA. É indevida a reparação por danos morais se 

não violados o direito à honra e dignidade do acionante. APELAÇÃO DA 

SEGURADORA IMPROVIDA RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Tribunal de Justiça de São Paulo Apelação 992090367919 

(1247665800) Relator: Emanuel Oliveira Comarca: Bauru Órgão Julgador: 

27ª Câmara de Direito Privado Data de Julgamento: 19/01/2010 Data de 

Publicação: 27/01/2010). (grifo nosso). Ainda, acerca das despesas 

médicas, tem-se: DPVAT. COBRANÇA. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES. VALOR RAZOÁVEL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. 

1. Preliminar de falta de interesse afastada, tendo em vista que a falta de 

requerimento administrativo não retira dos beneficiários o direito de 

postular a indenização direitamente na Justiça, sob pena de violar direito 

constitucional do acesso ao Poder Judiciário. 2. Os valores cobrados pelo 

atendimento médico são razoáveis e, ademais, a recorrente não se 

desincumbiu de provar o contrário, nem fraude ou má-fé da contraparte. 

PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. 

Apel.Cív. nº 71002952729, Rel. Jerson Moacir Gubert, Julg. 23/02/2011, 

Segunda Turma Recursal Cível, Publ. 02/03/2011). (grifamos) APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - ALEGADA AUSÊNCIA 

COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS – DEMONSTRAÇÃO – 

COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM 

DESPESAS MÉDICAS - LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NAS 

RESOLUÇÕES DO CNSP – INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO DIES A QUO 

PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELO 

IMPROVIDO. O reembolso das despesas médicas decorrentes de acidente 

de trânsito é cabível mediante a comprovação da realização destas, a 

demonstração de atendimento hospitalar, e da apresentação do registro 

da ocorrência, nos termos dos arts. 3º, III e 5º, § 1º, alínea “b” da Lei 

6.194/74. Não se sustenta a limitação da indenização com base em 

resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), já que a Lei 

Federal nº 6.194/74 determina qual é o valor da indenização a ser pago no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares. Nos casos de 

reembolso de despesas médico-hospitalares e suplementares “a correção 

monetária incide da data do desembolso da quantia pela autora. (TJMT. 

Apel.Cív. nº 143629/2012, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª 

Câm.Cív., Julg. 12/06/2013, Publ. 24/06/2013). (ressaltamos). Destarte, 

tendo o acidente em questão acarretado dano em membro superior 

esquerdo (punho) do autor, bem como efetivamente comprovadas apenas 

as despesas médicas de R$ 200,23 (duzentos reais e vinte e três 

centavos) (ID. 10650321), o montante total a ser indenizado, in casu, será 

de R$ 4.925,23 (quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e três 

centavos). Por fim, no que concerne ao termo inicial da correção 

monetária e dos juros em ações desta estirpe, confira-se o aresto abaixo 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). RECURSO ESPECIAL. 

NULIDADE DO ACÓRDÃO. CPC, ART. 535. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE 

CAUSADO POR TRATOR. COBERTURA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

SÚMULA N. 43/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. Quando resolvidas todas as 

questões devolvidas ao órgão jurisdicional, o julgamento em sentido 

diverso do pretendido pela parte não induz nulidade. II. Os sinistros que 
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envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres 

estão cobertos pelo DPVAT. III. Não labora ex officio, ultra petita ou em 

infringência ao princípio da ne reformatio in pejus o acórdão que, nas 

instâncias ordinárias, disciplina a incidência dos juros moratórios e da 

correção monetária, independentemente de pedido específico das partes. 

IV. "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo" - Súmula n. 43/STJ. V. No caso de ilícito contratual, 

situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. VI. 

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente 

provido. (STJ - REsp: 665282 SP 2004/0075355-6, Relator: Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 20/11/2008, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2008). (destacamos). Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para o fim de condenar a requerida ao pagamento da importância de 

R$ 4.925,23 (quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e três 

centavos), corrigida monetariamente, desde a data do desembolso, e 

acrescida de juros de mora, fixados em 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO, 

nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil. Diante da sucumbência 

recíproca, distribuo o ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) 

para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré, 

oportunidade em que fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil 

reais), considerando o trabalho realizado e o tempo despendido, na forma 

do que dispõe o art. 85, § 8º, do CPC, cuja exigibilidade de tal verba em 

relação ao autor fica adstrita ao disposto no artigo 12, da LAJ, eis que 

beneficiário da AJG. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e 

inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no 

prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000206-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA THAYNNARA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO OAB - SP130053 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO AZEVEDO SETTE OAB - SP138486-O (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000206-15.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: JESSICA THAYNNARA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

MOVEIS ROMERA LTDA, AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL 

LTDA. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS ajuizada por JÉSSICA THAYNNARA SILVA 

SANTOS em desfavor de MÓVEIS ROMERA LTDA e AGP TECNOLOGIA EM 

INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA., todos devidamente qualificados na 

exordial. Alega, em síntese, que, em 21/07/2015, adquiriu junto à primeira 

requerida MÓVEIS ROMERA LTDA., um NOTEBOOK 4GB 500HD CORE 13 

W8 ULTRASLIM, marca ACER, cujo fabricante seria a segunda requerida 

AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA., no valor de R$ 

2.279,00 (dois mil duzentos e setenta e nove reais), coberto pela garantia 

estendida válida até 21/07/2017. Sustenta que logo no dia posterior à 

compra, o aparelho apresentou defeito de funcionamento, o que a fez 

procurar a primeira requerida para proceder com sua troca, o que fora 

negado, porém, com remessa à assistência técnica para conserto. Aduz 

que, após 30 (trinta) dias, retirou o aparelho junto à primeira requerida, 

mas que após 15 (quinze) dias ele tornou a apresentar os mesmos 

defeitos, e que, diante disso, mais uma vez procurou a primeira requerida, 

que novamente enviou o aparelho à assistência técnica, cujo protocolo de 

atendimento é citado na inicial. Diz que, posteriormente, o objeto só fora 

efetivamente retirado junto à primeira requerida após composição amigável 

realizada entre as partes no Procon Municipal, mas que, para seu 

desgosto, a res tornou a apresentar os mesmos defeitos. Relatando a 

dificuldade em resolver o ocorrido, ajuizou a presente demanda pedindo a 

procedência dos pedidos para que as requeridas fossem condenadas à 

indenizar-lhe nos danos morais suportados, bem como em danos materiais 

no importe de R$ 2.279,00 (dois mil duzentos e setenta e nove reais), sem 

prejuízo das demais verbas e honorários de sucumbência. Juntou 

documentos à inicial. Audiência de Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 

6144113). A primeira requerida MÓVEIS ROMERA LTDA contestou a ação 

(ID. 6144800), alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado 

Especial Civil e sua ilegitimidade passiva, e, no Mérito, aduzindo ausência 

de provas pela autora quanto ao alegado e inexistência de danos morais, 

pugnando pela improcedência dos pleitos insertos na exordial, juntando 

ainda documentos. A segunda requerida AGP TECNOLOGIA EM 

INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA apresentou sua Contestação no ID. 

6111757, aduzindo, no Mérito, ausência de qualquer ilicitude de sua parte, 

culpa exclusiva da autora, inexistência de danos morais, pugnando pela 

improcedência dos pedidos. Em sede de Impugnação, a autora rebateu as 

alegações das requeridas e reiterou os pedidos iniciais (ID. 7990259 e 

7991841). Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de 

provas, todas postularam pelo julgamento antecipado da lide. Era o que 

tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Registro que o julgamento 

antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do 

tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do 

art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do 

pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente 

de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de 

produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 

03/02/2015). (destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, passo à sua análise. I – DAS 

PRELIMINARES I.1 DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. A presente preliminar não demanda qualquer aprofundamento, ao 

passo que o feito tramita pelo rito comum ordinário, de modo que a 

REFUTO de plano. I.2 DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA 

PRIMEIRA REQUERIDA Cumpre aduzir que a presente demanda está a 

tratar de vício do produto, e não de fato do produto. Feita a observação 

retro, tem-se aqui a subsunção da demanda à Seção III, do CDC, ou seja, 

ao art. 18 e ss., que tratam da Responsabilidade por Vício do Produto e do 

Serviço. Com efeito, em se tratando de vício do produto, a 

responsabilidade pelo ocorrido é solidária entre fabricante e fornecedor, 

nos termos do art. 18, caput, do CDC, o que, por si só, AFASTA a alegada 

preliminar, ao passo que a primeira requerida, indubitavelmente, 

enquadra-se no conceito legal de fornecedor. 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 [...]. Neste sentido, a jurisprudência é pacífica: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. VÍCIO NO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. HÁ 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A REVENDEDORA E O 

FABRICANTE. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70070842877 RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 26/09/2016, 

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

28/09/2016). (Grifamos). APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 
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VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. VÍCIO 

DE QUALIDADE. PRAZO PARA A CORREÇÃO DO VÍCIO. INOPONIBILIDADE 

AO CONSUMIDOR. PRODUTO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA 

DE ABALO PSÍQUICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para 

que se verifique a legitimidade passiva ad causam, condição da ação, é 

preciso que se analise se a parte demandada é realmente quem resistiu à 

pretensão autoral e quem poderia satisfazer os interesses que levaram à 

propositura da demanda. 2. Não se confunde a responsabilidade pelo 

defeito do produto ou do serviço - na qual, em regra, a responsabilidade 

do comerciante é subsidiária (art. 13 do CDC)- com a responsabilidade 

pelo vício do produto ou do serviço, que tutela o patrimônio econômico do 

consumidor e, por isso, atinge toda a cadeia de consumo, de forma 

solidária (arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º do CDC), inclusive a do 

comerciante, que somente se exonera na hipótese de fornecimento de 

produtos in natura quando claramente identificado o produtor (art. 18, § 5º 

do CDC). 3. O prazo de trinta dias previsto no art. 18, § 1º do CDC para 

sanar o vício do produto não configura direito subjetivo do fornecedor, eis 

que o consumidor poderá exercer a pretensão de substituição, devolução, 

ou abatimento de imediato, no caso de o produto ser reputado essencial, 

nos termos do art. 18, § 3º do CDC. 4. O ilícito civil que não atinge os 

direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa, embora represente 

circunstância adversa e mereça tutela jurídica, não enseja, 

necessariamente, a reparação por supostos danos morais. (TJ-MG - AC: 

10701120084606001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de 

Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2014). (Grifamos). RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

COMERCIANTE. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO POR VÍCIOS, 

QUE SE ESTENDE DESDE O FABRICANTE ATÉ O COMERCIANTE. 

APARELHO DE CELULAR. PRODUTO ENCAMINHADO Á FABRICANTE, SEM 

SOLUÇÃO. INSPEÇÃO JUDICIAL NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 

CONFIRMAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO VÍCIO DE QUALIDADE, QUE TORNA 

IMPRÓPRIO O PRODUTO PARA O USO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, 

NOS TERMOS DO ART. 18 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008353989 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/04/2019). (Grifamos). Ante o exposto, REPILO a presente 

preliminar. II – DO MÉRITO Compulsando os autos, verifico que a autora 

adquiriu junto à primeira requerida e fornecedora MÓVEIS ROMERA LTDA., 

em 21/07/2015, um NOTEBOOK 4GB 500HD CORE 13 W8 ULTRASLIM, cuja 

fabricante trata-se da segunda requerida AGP TECNOLOGIA EM 

INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA, pelo valor de R$ 2.279,00 (dois mil 

duzentos e setenta e nove reais), conforme Nota Fiscal de ID. 4598115. 

Em que pese as diversas alegações de mau funcionamento do aparelho 

em questão e reiterados consertos em assistência técnica, aos autos 

encarta a autora, para corroborar sua narrativa fática, além da Nota Fiscal 

citada, só e tão somente Termo de Audiência (ID. 4598115) realizada junto 

ao Procon Municipal, na data de 29/04/2016, em que a primeira requerida 

aduz que o aparelho havia sido consertado, franqueando à autora sua 

retirada em loja. Nada mais fora juntado pela autora. Não há, v.g, qualquer 

laudo técnico que ateste o mau funcionamento, menos ainda comprovante 

de entrega em assistência técnica. A propósito, em que pese a narrativa 

(ID. 458077 – Pág. 3) de que o aparelho havia parado de funcionar em 

definitivo, não é o que se depreende do próprio Termo de Audiência 

anexado, onde informado seu conserto. Veja-se que, muito embora haja 

incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, curial 

apontar 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. Apesar de ser incontroverso que a autora 

adquiriu junto à primeira ré o aparelho em questão, não há comprovação 

robusta de que tenha, de fato e em definitivo, apresentado vício que 

inviabilize seu uso, não se podendo, por óbvio, imputar às requeridas a 

obrigatoriedade de restituir o valor integral de um produto que, quiçá, 

esteja em prefeito funcionamento. A primeira requerida, por sua vez, traz 

aos autos Ordem de Serviço (ID. 6144805), em que o cliente não relata 

vício, mas, sim, que o defeito fora encontrado pelo técnico, 

procedendo-se, então, com a troca do teclado. Referido reparo deu-se no 

ínterim de 09/05/2016 a 13/05/2016. A segunda requerida anui que teve 

contato com a requerida, mas tão somente uma vez, ocasião em que 

procedera com a troca do teclado (ID. 6111828), ou seja, a mesma 

oportunidade informada pela primeira requerida, não recebendo daí em 

diante qualquer outra comunicação de vício pela autora. Em sendo assim, 

tendo como base o material probatório carreado aos autos, resta inviável o 

acolhimento da pretensão autoral. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PERDAS E DANOS. 

NECESSIDADE DE CONSERTO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA. Incumbe à 

parte autora o ônus da prova dos danos havidos no veículo objeto da lide, 

do qual, na hipótese, não se desvencilhou minimamente. No caso, o auto 

de busca e apreensão certifica o bom estado de conservação e 

funcionamento do veículo, premissa que não pode ser afastada 

unicamente pela apresentação de orçamentos, desacompanhados de 

outros elementos de prova acerca do efetivo dano. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70073410037 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, 

Data de Julgamento: 27/07/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/08/2017). (Grifamos). APELAÇÃO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. Aplicável a lei consumerista no 

caso, pois o STJ flexibilizou o entendimento de que somente o destinatário 

final do produto merece a proteção do CDC. DANO MATERIAL. 

INEXISTENTE. Inviável a pretensão de ressarcimento do valor integral do 

veículo, inexistindo prova de prejuízo efetivo que deva ser indenizado no 

caso. A prova pericial concluiu pela ausência de defeito no funcionamento 

dos airbags. LUCROS CESSANTES. DESCABIDOS. Inviável a fixação de 

lucros cessantes, pois a empresa autora não se desincumbiu do ônus de 

realizar prova mínima da existência de prejuízo. DANO MORAL. NÃO 

CONFIGURADO. Inexiste qualquer evidência de abalo à honra objetiva da 

empresa em decorrência da demora no conserto do veículo após um 

acidente de trânsito que autorize a pretendida reparação por danos 

morais. PREQUESTIONAMENTO. Ausente afronta ou negativa de vigência 

a qualquer dos dispositivos constitucionais e legais discutidos no recurso. 

Recurso parcialmente provido. (TJ-RS - AC: 70078653045 RS, Relator: 

Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 29/11/2018, 

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

03/12/2018). (Grifamos). REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

DANOS MATERIAIS. CONSERTO DO VEÍCULO DO AUTOR CUSTEADO 

PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O SERVIÇO REALIZADO 

FOI INSUFICIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO BEM. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Restando evidenciado nos autos que o 

reclamado custeou as despesas com o conserto do veículo do autor, e 

não comprovando este que os serviços realizados foram insuficientes 

para o funcionamento do bem, deve ser mantida a sentença de primeiro 

grau que rejeitou o pedido de indenização por danos materiais decorrentes 

dos alegados prejuízos causados à motocicleta do recorrente. 2) Recurso 

conhecido e não provido. 3) Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 

00066618020138030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de 

Julgamento: 29/04/2014, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS). 

(Grifamos). AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. REEMBOLSO DE 

CONSERTO. AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. ALEGAÇÃO DE NÃO 

FUNCIONAMENTO DO PRODUTO QUE PERSISTIU MESMO APÓS A TROCA 

DE COMPRESSOR PELA RÉ, TIDA POR DESNECESSÁRIA PELO AUTOR. 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUER DA NÃO RESOLUÇÃO DO 

PROBLEMA, QUER DO NEXO CAUSAL ENTRE AQUELE CONSERTO E O 

NOVO PROBLEMA OCORRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. Tendo a ré efetuado a troca do compressor em abril de 2014, 

não há elementos suficientes para concluir que tal serviço foi inócuo, pois 

o autor não apresentou prova alguma de que reclamou em tempo razoável, 

juntando, apenas em janeiro do ano seguinte, ordem de serviço que retrata 

troca de peça diversa - capacitor. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005638564 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

18/11/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/11/2015). (Negritamos). NÃO HAVENDO EFETIVA 

PROVA DO ALEGADO, DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO 

SEU DIREITO, DESINCUMBINDO-SE QUANTO AO SEU ÔNUS 

PROCESSUAL, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. 

4. INOBSTANTE INCIDIREM NO PRESENTE CASO, EM TESE, AS NORMAS 

PROTETIVAS AO CONSUMIDOR, ENTRE ELAS A DE FACILITAÇÃO DA 

DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO, INCLUSIVE COM A INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA (ART. 6º , INC. VIII DO CDC ), TAIS REGRAS NÃO TÊM O 

CONDÃO DE ATRIBUIR VERACIDADE A TODA E QUALQUER ALEGAÇÃO 
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DO CONSUMIDOR, MORMENTE QUANDO ESTAS VÊM DISSOCIADAS DE 

QUALQUER PROVA E SÃO IMPUGNADAS DE FORMA VEEMENTE PELA P 

ARTE CONTRÁRIA, IMPOSSIBILITANDO AO MAGISTRADO SABER QUAL É 

REALMENTE A VERSÃO VERDADEIRA. 5. SENTENÇA REFORMADA. 

U N Â N I M E .  ( T J - D F  -  A C J :  2 9 4 1 1 1 2 2 0 0 6 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0029411-12.2006.807.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de 

Julgamento: 14/11/2006, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Data de Publicação: 30/11/2006, 

DJU Pág. 136 Seção: 3). (Grifamos). Em que pese a disparidade de datas 

entre a informação dada em audiência extrajudicial pela primeira requerida 

acerca do pleno conserto do bem (29/04/2016) e o ínterim em que se 

procedeu ao conserto do teclado do Notebook (09/05/2016 a 13/05/2016), 

podendo-se presumir que o objeto, de fato, tornou a apresentar defeito, 

não há como se concluir pela sua efetiva imprestabilidade. No máximo, 

pela ocorrência de eventuais transtornos à autora. Aliás, transtornos 

estes não suficientes a causar abalo psicológico digno de reparo 

pecuniário. Logo, o pedido de indenização por danos morais não merece 

melhor sorte, visto que inexiste nos autos prova de que a autora tenha 

sofrido prejuízos de ordem moral, como bem recomendam as lições 

pretorianas a seguir transcritas: CONSUMIDOR E CIVIL - APELAÇÃO 

CÍVEL - VÍCIO DO PRODUTO - DANO MORAL INOCORRENTE. I - O 

comerciante é responsável pelo vício em produto adquirido em seu 

estabelecimento. II - O defeito em produto recém adquirido, não configura 

dano moral in re ipsa, pelo que deve a parte demonstrar que os percalços 

experimentados ultrapassaram o mero aborrecimento. III - Recurso 

conhecido e provido. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00041453820148100040 

MA 0372982018, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES 

CRUZ, Data de Julgamento: 30/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL). 

(Grifamos). COMPRA E VENDA. VÍCIO NO PRODUTO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Para a configuração do dano moral é imprescindível que a 

agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. 

Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se 

justamente na ofensa à dignidade humana. Nessa linha, não é crível que 

um fato sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera 

dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de 

caracterizar dano moral. (TJ-MG - AC: 10261130036435001 MG, Relator: 

Cláudia Maia, Data de Julgamento: 13/06/2016, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2016). (Grifamos). CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO - APELAÇÃO CÍVEL - 

VÍCIO DO PRODUTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO 

ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os danos morais 

pressupõem violação a direitos da personalidade, sem os quais a 

condenação não pode persistir. 2. No caso dos autos, o fato de ter ficado 

8 dias sem o produto adquirido, por si só, não enseja indenização por 

danos morais, configurando mero aborrecimento, ainda mais quando o 

fornecedor observou o prazo constante no artigo 18, § 1º do CDC para 

sua substituição. Precedentes do TJPE. 3. Recurso não provido. (TJ-PE - 

APL: 5280402 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de 

Julgamento: 05/06/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 11/06/2019). (Grifamos). Portanto, não há como se atribuir 

qualquer ato ilícito às requeridas e, por corolário, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da 

autora, condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente 

feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006141-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO 03416383150 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006141-36.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 

18 a 21 de fevereiro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de conciliação outrora 

agendada neste feito para o dia 27 de março de 2020, às 14h20. 

Mantenho as demais cominações constantes no Id. 26034806. 

Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004175-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIS GONCALVES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004175-38.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 

18 a 21 de fevereiro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de conciliação outrora 

agendada neste feito para o dia 27 de março de 2020, às 14h40. 

Mantenho as demais cominações constantes no Id. 26347889. 

Rondonópolis-MT, 03 março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002313-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

MARIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002313-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 

18 a 21 de fevereiro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de conciliação outrora 

agendada neste feito para o dia 27 de março de 2020, às 15h00. 

Mantenho as demais cominações constantes no Id. 26355735. 

Rondonópolis-MT, 03 março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003657-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERTON GIMENES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003657-14.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 

18 a 21 de fevereiro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de conciliação outrora 

agendada neste feito para o dia 27 de março de 2020, às 15h40. 

Mantenho as demais cominações constantes no Id. 26444779. 

Rondonópolis-MT, 03 março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003344-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003344-87.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 

18 a 21 de fevereiro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de conciliação outrora 

agendada neste feito para o dia 27 de março de 2020, às 16h20. 

Mantenho as demais cominações constantes no Id. 26435055. 

Rondonópolis-MT, 03 março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001659-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE GUIMARAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE LORETO MONTANHER FERREIRA (REU)

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001659-45.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando o afastamento desta Magistrada de suas funções nos dias 

18 a 21 de fevereiro do corrente ano; considerando, ainda, a 

impossibilidade do Juiz Substituto realizar as audiências designadas 

nestas datas em razão do cumprimento da pauta existente no seu 

gabinete, hei por bem redesignar a audiência de conciliação outrora 

agendada neste feito para o dia 27 de março de 2020, às 16h00. 

Mantenho as demais cominações constantes no Id. 26463211. 

Rondonópolis-MT, 03 março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009840-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADINALDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA - id. 25519974, BEM COMO PARA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000170-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO FRANCO VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

JULIANA NOBUKO KIMURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

pagamento do débito, no valor de R$ 18.429,74 (dezoito mil quatrocentos e 

vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMIA BAUM (REU)

ROMEU BAUM (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DO 

MANDADO DE REGISTRO EXPEDIDO, PARA PROVIDÊNCIAS E REGISTROS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004965-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE PARA 

CIÊNCIA DA PETIÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ID. 28586263, E 

MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004636-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IPE INCORPORACAO PLANEJAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANI GLAUCIA ALVES OAB - MT15028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº. 1004636-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 
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todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004451-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER LIVROS LOCADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA 

PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005102-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO VICENTE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

 

.Processo nº 1005102-67.2018.8.11.0003. Ação de Indenização por Dano 

Moral e Material Autor: Geraldo Vicente Vieira Requerida: Expresso Rubi 

Ltda Vistos etc. GERALDO VICENTE VIEIRA, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL 

contra EXPRESSO RUBI LTDA, também qualificada no processo, visando 

obter indenização pelos danos sofridos, em decorrência de acidente de 

trânsito envolvendo as partes. O requerente aduz que no dia 30.12.2017, 

no trevo da Rodovia MT 270 com 470, no distrito de São José do Povo, 

pegou carona no veículo UNO Mile, placa NWN 9943, de propriedade de 

Daniel Alves da Silva, o qual foi abalroado na traseira pelo ônibus 

conduzido por João Evangelista dos Santos Frois, de propriedade da ré, 

ocasionando o falecimento de uma passageira do veículo UNO, e resultou 

em danos de ordem moral e material ao autor. Aduz que sofreu sequelas 

físicas, recebendo alta hospitalar somente em 05.01.2018, havendo a 

necessidade de se manter em tratamento médico até presente momento. 

Diz que o sinistro aconteceu por culpa única e exclusiva do preposto da 

requerida que, em razão da velocidade excessiva, não conseguiu frear, 

atingindo o automotor no qual ele, requerente, estava. Sustenta a 

existência dos danos descritos na inicial e requer reparação indenizatória. 

Juntou documentos. Citada a requerida apresentou contestação (Num. 

15000279). Alega, em preliminar, impossibilidade jurídica do pedido; 

impugnou o benefício da Justiça Gratuita. No mérito, diz que não deu 

causa ao sinistro, vez que seguia trafegando na velocidade permitida, 

quando visualizou o veículo UNO parado na pista de rolamento, o que 

ensejou no abalroamento. Aduz que os danos sofridos não restaram 

comprovados. Argui a inexistência do dever de indenizar. Requer a 

improcedência do pedido indenizatório. Juntou documentos. Tréplica (Num. 

15415054). Na audiência de instrução foi colhido o depoimento pessoal do 

autor com oitiva de uma testemunha. As partes apresentaram as 

alegações finais na forma oral (Num. 20626279). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. A impugnação à 

concessão do benefício da Justiça Gratuita suscitada pela demandada, foi 

enfrentada por ocasião do despacho saneador, do qual não houve 

interposição de nenhum recurso. Quanto à preliminar de impossibilidade 

jurídica do pedido face a ausência de nexo causal, tal matéria será 

analisada confunde-se com o mérito. Na análise das questões de mérito, 

vê-se que o fim colimado na peça vestibular cinge-se na reparação 

indenizatória, em face de danos materiais e morais advindos do acidente 

automobilístico ocorrido em 30.12.2017. Para ter lugar a obrigação de 

indenizar necessário se faz a efetiva demonstração do dano, da culpa e 

do nexo causal. São pilares do dever de indenizar a ocorrência dos 

requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos 

nos arts. 927, 186 e 187 do CC. A saber: "Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes." In casu, é incontroverso que o veículo Uno, no qual o 

autor encontrava-se, foi abalroado na traseira, pelo veículo de 

propriedade da ré. Observa-se que o Laudo Pericial Criminal nº 

200.2.07.2018.000562-01(Num. 14019141), é taxativo ao atribuir ao 

preposto da ré a responsabilidade pelo sinistro. Consta no referido laudo 

as seguintes deliberações: “2.2.1. Descrição dos veículos envolvidos: 

Veículo 1 (carro) (...) Trata-se de um automóvel da marca FIAT, modelo 

UNO, cor vermelha, com placa de identificação: MWN-9943. (...) Veículo 2 

(ônibus) (...) Trata-se de uma automóvel da marca MERCEDES BENZ, com 

placa de identificação: GUG-0767. (...)" "4. DINÂMICA: Após estudo das 

evidências coletadas no local, os danos e vestígios apresentados nos 

veículos 1 e 2, as lesões constatadas na vítima, bem como a posição e o 

local em que foram encontrados a vítima e os veículos, o Perito signatário 

sugere a seguinte dinâmica dos fatos: 1) O veículo V1 trafegava na faixa 

direita da MT270, sentido Rondonópolis; 2) O veículo V2 trafegava na faixa 

direita da MT270, sentido Rondonópolis; 3) Por motivo desconhecido o 

veículo 1 iniciou processo de redução de sua velocidade; 4) O veículo V2 

colidiu com a porção posterior do veículo V1 no local indicado como sendo 

o sítio da colisão, exposto na fotografia 27 (placa de identificação 48), o 

qual estava situado a 1,20m (um metro e vinte centímetros) do bordo 

lateral direito da pista da direita da MT 270 e a 41,1m (quarenta e um 

metros e dez centímetros) de distância do local onde o veículo 1 foi 

encontrado. 5) Após ter ocorrido a colisão, o condutor do veículo 2 

prosseguiu em movimento por mais 121m (cento e vinte e um metros) até 

atingir o estado de repouso no local onde foi encontrado pelo perito 

signatário.” “6. CONCLUSÃO Em face do que foi exposto, analisado e 

discutido neste Laudo Pericial Criminal, conclui o signatário que a causa 

determinante do acidente foi a falta de prudência do condutor do veículo 

V2 (ônibus), que trafegava pela via sem manter distância segura em 

relação ao veículo que trafegava a sua frente (veículo V1), ocasionando a 

colisão com o veículo 1 (carro), conforme explanado ao longo desse laudo 

pericial criminal.” Assim, diferentemente do entendimento esposado pela 

ré, o laudo demonstra que o ônibus, além de estar em velocidade superior 

àquela permitida no local do acidente (135,8km/h em via de 110Km/h - Num. 

14019219), não guardou a distância de segurança entre os veículos. Além 

do mais, é sabido que trafegando dois veículos no mesmo sentido de 

direção será sempre possível e, por isso previsível, que o motorista que 

segue à frente se veja forçado em diminuir a marcha ou frenar 

bruscamente. Ensina Arnaldo Rizzardo: "Mantendo uma regular distância, 

o condutor terá um domínio maior de seu veículo, controlando-o quando 
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aquele que segue na sua frente diminui a velocidade ou para 

abruptamente, ou quando fizer uma manobra brusca para a lateral, ao 

desviar um objeto ou buraco existente na pista. Sobre a colisão por trás, é 

preciso salientar que, em geral, a presunção da culpa é sempre daquele 

que bate na traseira de outro veículo. Daí a importância de que, na 

condução de veículo, se verifique a observância de distância suficiente 

para possibilitar manobra rápida e brusca, imposta por súbita freada do 

carro que segue à sua frente". (Comentários ao Código de Trânsito 

Brasileiro, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 146). Com efeito, 

tem-se que, diante da situação posta nos autos, o acidente não teria 

ocorrido sem a atuação negligente do condutor do veículo ônibus (V2), 

que deixou de manter a distância de segurança entre os veículos. A culpa 

do condutor do veículo que colidi na traseira de outro é presumida em 

razão da regra básica de circulação no trânsito, na medida em que o 

motorista deve sempre manter distância segura do veículo que trafega a 

sua frente, assim considerada aquela suficiente para viabilizar a frenagem 

repentina do automóvel, caso necessário. O Código de Trânsito Brasileiro, 

dispõe sobre a distância de segurança: "Art. 28. O condutor deverá, a 

todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e 

cuidados indispensáveis à segurança do trânsito." "Art. 29. O trânsito de 

veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes 

normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral 

e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo 

da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do 

local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;" Nesse sentido: 

“Acidente de trânsito. Colisão traseira. Presunção relativa de culpa do 

condutor que atingiu a traseira do veículo que seguia a frente não ilidida. 

Condução sem a manutenção de distância segura. Conduta imprudente. 

P r o c e d ê n c i a  m a n t i d a .  A p e l o  i m p r o v i d o .  ( A p e l a ç ã o 

1011714-21.2016.8.26.0602, rel. Des. Soares Levada. j. 12/07/2017).” 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS. Colisão traseira. Presunção de culpa do 

motorista que colide com o veículo à frente. Ônus da prova não superado 

pela apelante . Indenização integral. (...). Recurso desprovido.” (TJSP - 

Apelação 1025855-65.2017.8.26.0002 - Desembargador Relator Dimas 

Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, 03/04/2018).” Portanto, 

conforme consignado no laudo pericial, o acidente se deu por culpa 

exclusiva do condutor João Evangelista dos Santos Frois, prestador de 

serviços da demandada, que dirigia o ônibus de propriedade da 

demandada. Visível é a responsabilidade da ré pelo evento danoso e, 

consoante o disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil, é inequívoco 

o dever desta em indenizar o requerente pelos danos sofridos, em toda a 

sua extensão, de modo a lhe repor o patrimônio em sua integralidade, 

como se nada lhe tivesse acontecido, e o fazendo da maneira mais 

completa possível e isto porque: "É de preceito que ninguém deve causar 

lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, 

obriga o agente a indenizar os prejuízos conseqüentes ao seu ato". 

(REVISTA DOS TRIBUNAIS, vol. 655, pág. 159). No caso sub judice o 

requerente demonstra o fato lesivo que deu causa ao dano sofrido. Os 

elementos considerados essenciais para caracterizar-se a 

responsabilidade civil estão presentes e fartamente demonstrados: a) o 

dano está provado pelas lesões sofridas pelo autor em virtude do acidente 

de trânsito, sendo que o sinistro não adveio de caso fortuito ou força da 

natureza; b) a culpa, esta analisada no sentido lato, repousa na atitude 

irresponsável do motorista do ônibus, que não conduziu o veículo com os 

cuidados exigidos e necessários; c) o nexo causal visto que, com os 

elementos caracterizadores da culpa, de qualquer forma a ré concorreu 

para o evento. Restou sobejamente demonstrado que o autor sofreu um 

dano irreparável, qual seja lesões corporais e materiais oriundas do 

acidente. A ré tenta afastar de si a obrigação indenizatória. O desiderato 

da requerida, neste particular, não pode ser acolhido, eis que, sendo ela 

empregadora do causador do acidente, sua responsabilidade civil é 

objetiva. A responsabilidade civil do empregador assenta-se no comando 

do artigo 932, III, do Código Civil, que estabelece “que o empregador 

responde pelos atos dos empregados, praticados no exercício do trabalho 

que lhe competir, ou em razão dele”. Nesse sentido: “ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - MORTE - EMPRESA PROPRIETÁRIA DO SEMIRREBOQUE - 

REPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA – (...) É solidária a 

responsabilidade das empresas proprietárias da "carreta semirreboque" e 

do "cavalo mecânico", quanto aos danos causados a terceiros – (...) 

(TJ-MG - AC: 10132170002449001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de 

Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 07/10/2019)” É bem verdade 

que a regra geral é no sentido de que o agente responde diretamente pelo 

dano a que der causa. Todavia, o ordenamento jurídico prevê alguns 

casos em que poderá ser demandada pessoa diversa daquela que 

causou diretamente o prejuízo. Trata-se de responsabilidade por fato de 

terceiro ou pelo fato das coisas, também denominada responsabilidade 

indireta. Em determinadas situações é a própria lei que impõe o dever de 

indenizar à pessoa diversa daquela que cometeu o ato ilícito, ou deu 

causa ao dano, sendo necessário, tão-somente, que entre elas exista uma 

relação jurídica prevista dentre as hipóteses elencadas no art. 932 do CC. 

Dentre as hipóteses previstas nos dispositivos legais acima mencionados 

está a responsabilidade do patrão por seus empregados, quando estes 

agem no exercício do trabalho que lhes competir, ou por ocasião dele. A 

questão já se encontra sumulada no Supremo Tribunal Federal: "Súmula 

341 - É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do 

empregado ou preposto." In casu, o fato é a responsabilidade civil da 

requerida, ainda que indireta ou objetiva, é imposta por lei, em face da 

relação de trabalho entre ela e o causador do dano; e em nenhum 

momento esse vínculo empregatício/prestação de serviços foi negado. Por 

conseguinte, no caso específico, presume-se a culpa da empregadora, 

tratando-se, portanto, de responsabilidade na modalidade objetiva, 

insusceptível de discussão. Configurada a obrigação da ré em reparar os 

danos causados ao autor, há que se estabelecer o montante no que 

concerne ao pagamento da indenização por dano moral. Cumpre 

esclarecer que é possível a cumulação do pedido de reparação dano 

moral com o dano material, ou mesmo independentemente da existência de 

dano material, àquele tem lugar. O demandante pede reparação 

indenizatória em face das lesões sofrida por culpa do motorista que 

estava a serviço da ré. As lesões sofridas, significa intensa dor íntima, 

provação espiritual, profundo e doloroso sentimento de perda. A 

reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e 

na jurisprudência, mormente após o advento da Constituição Federal de 

1988 (art. 5º, incisos V e X). Caio Mário, apagando da ressarcibilidade do 

dano moral a influência da indenização, na acepção tradicional, entende 

que há de preponderar: "um jogo duplo de noções: a- de um lado, a idéia 

de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica 

alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo 

dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o 

pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..." (aut cit., 

"Instituições de Direito Civil", vol II, Forense, 7ª ed., pág. 235). E 

acrescenta: "na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que 

dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao 

juiz o arbitramento da indenização..." (Caio Mário, ob. cit., pág. 316). 

Embora não exista parâmetro legal para o arbitramento do dano moral, o 

Julgador deve atentar, quando da fixação, para a sua extensão, para o 

comportamento da vítima, para o grau de culpabilidade do ofensor, os 

efeitos do ato lesivo e para a condição econômica do ofensor, de modo 

que ele se veja punido pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a 

vítima ou seus familiares se vejam compensados pelo prejuízo 

experimentado, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, 

sob pena de provocar enriquecimento sem causa. Dessa forma, é 

imperioso consignar que não se pode perder de vista a capacidade 

econômica do ofensor, até porque não adiantaria estabelecer indenização 

por demais alta, tornando inexequível a obrigação. Sobre o tema, 

confira-se os julgados extraídos da obra do i. doutrinador Rui Stoco 

(Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais): "Na 

fixação da indenização por danos morais, recomendável que o 

arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível sócio econômico dos autores, e, ainda, ao porte da 

empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de suas 

experiência e do bom sendo, atento à realidade da vida é às 

peculiaridades de cada caso." (STJ. Quarta Turma. Rel. Sálvio de 

Figueiredo) "É entendimento jurisprudencial que o valor dos danos morais 

arbitrados deve ser retificado quando, por erro, extrapolando os limites do 

razoável, a falta de ponderação na sua fixação viola certos princípios 

jurídicos, tais o de justiça e de equilíbrio que deve subsistir entre a 

capacidade econômica daquele que deve indenizar o padrão 

socioeconômico da vítima ou daqueles a que esta prestava assistência." 

(STJ. Terceira Turma. Rel. Waldemar Zveiter, Resp 155.363) Considerando 

os fatores descritos e as peculiaridades deste caso concreto, tenho por 

bem fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), por considerar que este montante não é capaz de gerar 
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enriquecimento sem causa da demandante e é capaz de ter a finalidade 

pedagógica para a ofensora. No que se refere aos danos materiais, a 

prova documental trazidas nos autos é suficiente e comprova o valor que 

deve ser desembolsado pelo causador do fato lesivo para indenizar o 

dano a que deu causa. O autor comprovou ter despendido a quantia total 

de R$ 3.749,58, sendo que o importe de R$ 169,58 (cento e sessenta e 

nove reais e cinquenta e oito centavos) foi para aquisição de 

medicamentos; R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) para tratamento 

dentário, consistente na reparação das próteses superior e inferior; e, R$ 

2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais) para confecção dos óculos de 

grau, conforme nota fiscal, cupom fiscal e recibo, que instruíram a 

exordial. Ex positis, provada a responsabilidade do preposto da ré no 

acidente, evidenciado o dano e o nexo de causalidade, julgo procedente o 

pedido inicial. Condeno a requerida a indenizar o autor pelos danos 

materiais causados, relativo aos gastos descritos na exordial que perfaz o 

total de R$ 3.749,58 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e 

cinquenta e oito centavos). Condeno, também, a ré a indenizar o 

demandante, a título de danos morais, considerando o sofrimento, a 

frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes do 

acidente, causada em face da culpa do preposta da requerida, no 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente a 

partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Condeno, ainda, a 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes a favor do advogado do demandante, em verba que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, 

observando o §2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005441-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS SILVERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005441-94.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de outubro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005441-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS SILVERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

.Processo nº 1005441-94.2016.8.11.0003 Ação de Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de urgência Autor: Lucas dos Santos Silvério 

Requerida: Anhanguera Educacional Ltda Vistos etc. LUCAS DOS 

SANTOS SILVÉRIO, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA contra ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, também 

qualificada no processo, requerendo ressarcimento dos danos descritos 

na inicial. O autor aduz que possui contrato de prestação de serviços 

educacionais com a requerida, para o curso de Direito, sendo beneficiário 

do programa FIES em 100% (cem por cento), havendo, inclusive, o 

aditamento para o 2º semestre do ano de 2016. Alega que sem motivo 

algum a demandada efetuou cobrança de valores complementares das 

mensalidades. Em face do suposto débito, a demandada tem se negado 

em receber o trabalho de conclusão de curso (TCC). Sustenta que os atos 

da requerida trouxeram prejuízo a sua honra. Requer a reparação dos 

danos descritos na exordial. Juntou documentos. O pedido de tutela 

provisória de urgência foi deferido (Num. 4469977). Citada a requerida 

apresentou defesa (Num. 8067298). Ratifica a existência de relação 

jurídica entre as partes, inclusive em relação ao FIES contratado pelo 

autor. Alega, contudo, que o demandante lançou os valores das 

mensalidades divergentes daqueles efetivamente cobrados, ou seja, as 

parcelas não foram integralmente quitadas pelo FIES. Afirma que era dever 

do aluno/autor proceder o aditamento de renovação semestral e conferir e 

validar as informações, o que não ocorreu no presente caso. Em longas 

razões, argui a legalidade do procedimento adotado e a inexistência do 

dever de indenizar, porquanto não estão presentes os requisitos 

ensejadores da responsabilidade civil, Aduz que houve a entrega do TCC, 

não havendo qualquer comprovação da negativa de recebê-lo. Requer a 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica. Realização 

audiência de conciliação, restou infrutífera. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para 

solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do 

artigo 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial é uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., 

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 
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julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A lide tem por 

objeto indenização por danos morais onde o autor alega que a requerida 

efetuou cobrança de mensalidades indevidas, vez que tinha aprovação do 

FIES para o seu curso de Direito na proporção de 100% (cem por cento). 

Em razão da natureza jurídica do contrato de prestação de serviços 

educacionais, que é bilateral e gera obrigações a serem cumpridas por 

ambas as partes, o munus do autor constitui-se em demonstrar que 

cumpriu com a obrigação contraída, isto é, a realização dos pagamentos 

das mensalidades. Por outro lado, cabe à instituição de ensino comprovar 

a devida prestação dos serviços previstos no contrato celebrado. É 

evidente que, por se tratar de contrato bilateral, de obrigações recíprocas, 

a parte que cumpriu com sua obrigação tem o inegável direito de exigir que 

a outra contratante cumpra com a sua. É incontroverso que o demandante 

possuía financiamento estudantil – FIES na proporção de 100%, desde 

2013, cujos repasses a demandada eram realizados pelo Banco do Brasil. 

Ocorre que o valor informado à instituição financeira, no aditamento do 2º 

semestre de 2016, não correspondia ao efetivo valor cobrado pela 

demandada. Nesse caso, diferentemente do entendimento esposado pelo 

demandante, o repasse a menor pelo FIES não quita integralidade das 

mensalidades devidas. Sendo certo, que se tratava do sexto aditamento 

do contrato do FIES o demandante tinha, ou deveria ter o conhecimento da 

evolução do valor das mensalidades, não havendo qualquer respaldo e/ou 

justificativa que embasasse a redução do valor de R$ 1.382,79 para R$ 

663,25. Ademais, o aluno/autor é o responsável pela verificação das 

informações inseridas no SisFIES (sistema informativo do Fies) e pela 

confirmação, conforme se extrai do site: http://sisfiesportal.mec.gov.br: 

"13 - Como o estudante deve proceder com o aditamento de renovação 

semestral? O aditamento de renovação semestral dos contratos de 

financiamento simplificados e não simplificados, deverão ser realizados 

por meio do Sistema Informativo do FIES (SisFIES), mediante solicitação da 

Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e 

confirmação eletrônica pelo estudante financiado. Após a solicitação do 

aditamento pela CPSA, o estudante deverá verificar se as informações 

inseridas no SisFIES estão corretas e: I - em caso positivo, confirmar a 

solicitação de aditamento em até 20 (vinte) dias contados a partir da data 

da conclusão da solicitação e, em seguida, comparecer à CPSA para 

retirar uma via do Documento de Regularidade de Matrícula (DRM)... II - em 

caso negativo, rejeitar a solicitação de aditamento e entrar em contato com 

CPSA para sanar as incorreções e solicitar o reinicio do processo de 

aditamento..." (grifei) Destarte, havendo erro na confirmação das 

informações junto ao FIES, cuja responsabilidade é do aluno, ora autor, 

flagrante a possibilidade da cobrança de débito remanescente não coberto 

pelo repasse da instituição financeira gestora do FIES, não sendo possível 

impor à instituição de ensino a prestação de serviços educacionais 

gratuitamente, sem a correspondente contraprestação financeira. Por 

expressa inspiração do disposto no art. 5º, da Lei nº 9.870/1999, segundo 

o qual o direito à renovação das matrículas por alunos já matriculados é 

excepcionado quando inadimplentes, a matrícula do requerente pode ser 

condicionada à garantia do pagamento correspondente por meio do FIES 

ou diretamente pelo estudante/autor em caso de não aditamento do 

financiamento estudantil. Logo, não merece acolhida a pretensão de impor 

à ré a quitação das mensalidades escolares não alcançada, ou melhor, 

pagas a menor pelo crédito estudantil, pois, embora autorizado o crédito 

para o curso, a prova dos autos demonstra o erro na confirmação de 

dados por ocasião do aditamento contratual, cuja responsabilidade era 

exclusiva do aluno/requerente. Depreende-se, portanto, que a ré agiu no 

exercício regular de seu direito, não estando presente qualquer prática de 

conduta antijurídica de sua parte, razão pela qual o pedido indenizatório 

não merece ser acolhido. Ex positis, julgo improcedente o pedido inicial. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 

85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 21 de janeiro de 2020. MILENE 

APARECIA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000875-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

(Processo nº 1000875-05.2016.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Danos Morais Requerente: Renata Ferreira da 

Silva Requerida: Arthur Lundgren Tecidos S.A - Casas Pernambucanas 

Vistos etc. RENATA FERREIRA DA SILVA qualificada nos autos, ingressou 

com a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS 

MORAIS em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S. A. CASAS 

PERNAMBUCANAS, também qualificada no processo. A autora aduz que 

renegociou sua dívida no valor total de R$ 775,00 (setecentos e setenta e 

cinco reais) junto a demandada no dia em 07.06.2016, sendo uma entrada 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), onde fora parcelado em 03 (três) 

vezes no importe de R$ 89,77 (oitenta e nove reais e setenta e sete 

centavos), cujo o primeiro vencimento seria em 07.07.2016 com término 

em 07.09.2016. Alega ter efetuado o pagamento da entrada e afirma que, 

em razão do acordo, a demandada se comprometeu em excluir o seu 

nome do rol dos inadimplentes. Sustenta que a requerida não cumpriu com 

o avençado, vez que até a propositura da presente ação, seu nome 

constava no cadastrado dos inadimplentes. Diz que os atos da requerida 

lhe trouxe prejuízo a sua honra e patrimonial (financeiros). Requer a 

reparação dos danos descritos na exordial. Juntou documentos. O pedido 

da antecipação de tutela foi deferido (Id. 1551048). Citada, a requerida 

apresentou defesa (Id. 2448090). Alega, em preliminar, a incorreção do 

valor da causa. No mérito, ratifica a existência de renegociação de débito 

com a autora. Sustenta que os fatos descritos na inicial ocorreram por 

culpa exclusiva da requerente. Aduz que, diferentemente do alegado na 

inicial, o nome da autora fora excluído do banco de negativadores nos dias 

15 e 16 de junho de 2016, respectivamente. Argui a inexistência de 

comprovação do dano moral sofrido, visto que não agiu com negligência e 

sim no exercício regular de seu direito. Pugna pela improcedência da ação. 

Juntou documentos. Tréplica (Id. 2921132). Instados a especificarem as 

provas que pretendiam produzir, a requerente pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (Id. 11186066), entretanto a requerida manteve-se 

inerte (Id. 12420829). Designada audiência de conciliação, no entanto não 

logrou êxito (Id. 15404698). Fora convertido o julgamento em diligências, o 

qual foi determinado a autora trazer aos autos os demais comprovantes 

de pagamento das parcelas da renegociação, objeto da lide, porém a 

demandante quedou-se silente (Id. 23761167). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, conhecendo diretamente do pedido, uma vez 

que a questão de mérito, sendo unicamente de direito, prescinde da 

produção de outras provas além das constantes dos autos, na forma do 

artigo 355, I, do CPC. O entendimento jurisprudencial uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., 

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. A questão 
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preliminar a ser analisada é a atribuição do valor da causa impugnada na 

peça defensiva (Id. 2448090), sob a alegação da quantia diversa do 

pretendido. Sem delongas, em consonância aos termos do artigo 292, 

incisos V e VI, § 3° do CPC, atribuo como valor de causa o importe de R$ 

94.312,57 (noventa e quatro mil, trezentos e doze reais e cinquenta e sete 

centavos), equivalente ao proveito econômico pretendido, aos valores 

pleiteados de danos morais conforme a exordial. Proceda Sra. Gestora as 

retificações necessárias junto ao Sistema PJE. A lide tem por objeto a 

declaração de inexistência de débitos, bem como a indenização por danos 

morais onde a autora alega, em síntese, que a requerida não cumpriu o 

acordo entabulado entre as partes, ou seja, não promoveu a exclusão do 

seu nome do rol dos inadimplentes, após o pagamento da entrada da 

composição, fatos que lhe acarretou danos de natureza moral. 

Observa-se que a requerente busca locupletação utilizando-se da própria 

torpeza. O pleito indenizatório vem sustentado na prática de ilícito pela 

demandada, ao argumento de lançamento do nome da demandante no rol 

dos maus pagadores por dívida já quitada. Ocorre que nenhum elemento 

de prova foi trazido aos autos pela requerente, não passando do campo 

da argumentação. Diferentemente do entendimento esposado pela autora, 

os documentos constante no Id. 1472927 comprovam que não houve o 

pagamento integral da dívida, apenas a entrada da renegociação pactuada 

entre as partes (Id. 1463977 – Pág. 04), restando inexistente os 

pagamentos das demais parcelas avençadas. Ademais, cumpre salientar 

que a autora fora intimada a comprovar a quitação das demais 

prestações, contudo quedou-se inerte (Id. 237611670). In casu, os fatos 

descritos na exordial não se revelam suficientes à caracterização de 

conduta dolosa ou culposa que possa ensejar a responsabilidade civil da 

requerida. Neste sentir, a quitação se daria apenas no final da última 

parcela combinada em 07.09.2016, isto é, o débito não se encontra pago 

na integralidade, assim a exclusão se deu por mera liberalidade da ré, que 

não induz de forma alguma a procedência da pretensão indenizatória. As 

questões suscitadas nos presentes autos exalam, inclusive, sintomas de 

má-fé. Clarividente a existência da dívida, vez que a autora não 

comprovou seu pagamento e tampouco impugnou os argumentos e 

documentos juntados na contestação. Dessa forma, se houve a inclusão 

do nome da autora no rol dos inadimplentes, tal fato originou-se em face 

da inadimplência contratual, tendo a credora se utilizado do exercício 

regular de direito, porquanto, repisa-se, a requerente se encontrava e/ou 

encontra inadimplente. Destarte, constitui ônus da autora da ação 

demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais do pretendido direito, 

enquanto a ré cabe exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os 

elementos que possam desconstituir a proposição formulada pela 

demandante. Moacyr Amaral dos Santos, com base em CHIOVENDA, cita 

duas normas básicas sobre a distribuição da prova, a saber: "1ª) 

Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os elementos de 

prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos fatos dos 

quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de modo direto ou 

indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, contraprova). O 

Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) Compete, em regra, ao autor a 

prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto ao autor, e atribui o 

ônus da prova ao réu que se defende por meio de exceção, no sentido 

amplo. Reus in excipiendo fit actor" [1] Sobre o tema, merece transcrição, 

por adequar-se à espécie, a seguinte lição jurisprudencial: "A repartição 

do ônus probatório, na ação monitória, não foge à regra do art. 333, I e II, 

CPC, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao 

réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel 

Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de 

Processo Civil Anotado", edit. Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 

1611). Sobre a configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de 

Salvo Venosa: "Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que 

pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo 

do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o 

psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com 

fatos diuturnos da via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, 

capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há 

fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada 

caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como 

contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento 

humano universal"[2] Na mesma linha é o entendimento adotado por Carlos 

Roberto Gonçalves: "Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio 

Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[3] "O mundo 

não é perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas 

contraem doenças, devendo o homem médio estar preparado para 

suportar a angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição 

humana, não havendo que se falar em indenização por danos morais em 

tais circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar 

causa a angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 

82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, 

seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano 

moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial 

(dano moral indireto). Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo 

psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, 

não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, 

frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade 

ou irritabilidade. No caso em exame a autora da ação indenizatória não 

logrou êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que 

acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta, julgo improcedente o pedido inicial. Revogo a tutela 

provisória concedida nos autos. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da 

demandada, em verba que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos 

do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência referente aos honorários e 

custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a 

demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitado em 

julgado, ou havendo a desistência do prazo recursal, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 21 de janeiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] 

Primeiras Linhas de Direito Processual Civil', II/343-345 e 347. [2] Direito 

Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, v. IV, p. 39. [3] Responsabilidade Civil, 8ª ed., 

São Paulo: Saraiva, p. 549.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003320-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ANICETO GOMES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GOMES OAB - 872.504.381-15 (REPRESENTANTE)

HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA OAB - MT18121/O 

(ADVOGADO(A))

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº 1003320-59.2017.8.11.0003 Vistos etc. SUL 

AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, qualificada nos 

autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em fase da 

sentença constante no Id. 26579267, alegando a existência de omissão no 

julgado. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem 

embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso 

aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição 

ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Vê-se que a decisão atacada 

apreciou toda a matéria submetida a julgamento, não estando compelido a 

adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora 
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embargante. Outro não é o entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra 

vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, 

conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer 

das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos 

embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e 

decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG 

- ED: 10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069274728, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida, 

visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos 

delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta 

oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos 

declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o 

preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do 

julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram 

devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. 

A postura adotada pela recorrente, ao opor embargos declaratórios de 

cujos termos não se extrai qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional, acarretou injustificável atraso na tramitação do 

processo, a caracterizar manifesto intuito protelatório. Logo, verificado 

que o presente recurso se restringe a criticar o entendimento firmado pela 

julgadora, sem a indicação assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do 

Código de Processo Civil, não há o que se declarar em suprimento da 

motivação e da parte dispositiva do julgado. Ex positis, por não vislumbrar 

qualquer omissão a ser sanada, rejeito os embargos de declaração 

interpostos. Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos. 

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003111-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003111-85.2020.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

informa na exordial estar aposentado, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que a 

autora traga cópia do extrato de benefício previdenciário e/ou declaração 

do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003112-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003112-70.2020.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

informa na exordial estar aposentado, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que a 

autora traga cópia do extrato de benefício previdenciário e/ou declaração 

do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003098-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003098-86.2020.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

informa na exordial estar aposentado, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que a 

autora traga cópia do extrato de benefício previdenciário e/ou declaração 

do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003278-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003278-05.2020.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

informa na exordial estar aposentado, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que a 

autora traga cópia do extrato de benefício previdenciário e/ou declaração 

do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003272-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUZEBINA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003272-95.2020.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

informa na exordial estar aposentado, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que a 

autora traga cópia do extrato de benefício previdenciário e/ou declaração 

do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003282-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003282-42.2020.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

informa na exordial estar aposentado, e requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que a 

autora traga cópia do extrato de benefício previdenciário e/ou declaração 

do imposto de renda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido nos termos do parágrafo único do art. 321, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002425-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002425-93.2020.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

comparece aos autos e requer a concessão da assistência judiciária, 

alegando não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Para comprovar a alegada hipossuficiência, trouxe aos 

autos a cópia de sua CTPS (Id. 29303567), no entanto, no último registro 

do referido documento consta que a autora foi desligada da empresa em 

que trabalhava em 23.03.2017. Dessa forma, determino que a demandante 

traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de 

renda ou outro comprovante de rendimento para comprovar a 

hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002429-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE DA SILVA TELES BRITO (REQUERIDO)

TELES BRITO E BORGES LTDA - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1002429-33.2020.8.11.0003 Visto etc. Intime o autor 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias 

referente a distribuição da CP, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

devolução sem o devido cumprimento. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002852-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA SOARES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1002852-90.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer seja concedida a tutela de urgência para que seja a realizada 

suspensão dos efeitos da negativação de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, intime a requerente na pessoa de seu 

advogado regularmente constituído, para emendar a inicial, juntando ao 

feito o extrato atualizado da negativação de seu nome junto ao SERASA 

ou SPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1002416-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER NOGUEIRA DE LIMA OAB - PR93133 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002416-34.2020.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. O autor ingressou com ação cautelar de exibição de 

documentos, para que o banco requerido exiba-lhe os documentos 

descritos na inicial. Considerando que o rito do pedido de exibição de 

documentos tem seu procedimento próprio previsto no artigo 396, sgs, do 

CPC, Cite os requeridos para, querendo, apresente resposta, no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do artigo 398, do CPC. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002473-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RAI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1002473-52.2020.8.11.0003 Vistos etc. Expeça um só 

mandado de busca e apreensão do veículo marca MERCEDES-BENZ, 

MODELO: 2646-LS (ACTROS)(CONFORTO) 6X4, Placa: HMQ0026, Cor: 

Prata, Fabricação: 2010, Modelo 2011, Renavam: 273575651, e de citação 

da parte devedora para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme 

estabelece a nova redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004 . Formalizada a busca e 

apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos, que será depositado em mãos do credor, mediante termo de 

depósito, compromissando-o. Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedor fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. Faça consignar ainda, que a resposta poderá 

ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade de 

purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). Instrua o mandado com cópia da 

inicial (Id. 29342144). Cumprido o mandado devolva ao Juízo Deprecante 

com as nossas homenagens. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002523-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002523-78.2020.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime o executado para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 03 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002527-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F I J TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA. - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002527-18.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002574-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA APARECIDA MOREIRA (EXEQUENTE)

CLAUDIA DA CONSOLACAO MOREIRA (EXEQUENTE)

CARLA PATRICIA MOREIRA LUSTOZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR OAB - MT26005/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIRO JOSE MOREIRA LUSTOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002574-89.2020.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para 

cumprimento de sentença. Intime o executado para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e 

honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso 

necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo 

remanescente. Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor 

apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a 

constrição judicial, intime o devedor, por meio de seu patrono constituído e 

caso não possua, intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, intime o cônjuge da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, 

do CPC). Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 03 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002730-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUDARIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

DECIO CRISTIANO PIATO OAB - MT7172/O (ADVOGADO(A))

EMERSON ALVES DE FREITAS OAB - MT27583/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA FERNANDES GOMES (REQUERIDO)

NELSON GOMES BERNTO FILHO (REQUERIDO)

Nelson Gomes Bento (REQUERIDO)

MAGDA SANCHES FERNANDES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1002730-77.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002763-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA BRUM VENTURA VICENTE (REQUERENTE)

IZAIAS VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 10027634-67.2020.8.11.0003 Vistos etc. O 

requerente pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter 

condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. 

Dessa forma, determino que o demandante traga aos autos cópia de suas 

três últimas declarações do imposto de renda, cópia da CTPS e/ou 

comprovante de rendimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002873-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SOFIA DE SOUZA (AUTOR(A))

LEIDIANE SOUZA DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002873-66.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 
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a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002927-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARACARY ROSEMARY SPOLIDORIO GALICE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS OAB - MT25012/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002927-32.2020.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011637-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CELESTINO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENIR PEREIRA DUARTE (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 29822522, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002981-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CAMACHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002981-95.2020.8.11.00003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII 

–Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009202-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA ESTEVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002733-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002733-32.2020.8.11.0003 Vistos etc. Sobre a 

petição e documentos constantes no Id. 29494729, intime o requerente 

para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. Rondonópolis-MT, 03 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003033-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO GONCALVES NASCIMENTO SILVA (REU)

MM CAMINHOES E TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003033-91.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003395-93.2020.8.11.0003

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:

J. MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP (REU)

JANAINA MUNIZ DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003395-93.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001367-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1001367-94.2016.8.11.0003 Visto em Correição. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 24 de julho de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002885-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOS SANTOS APARECIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1002885-80.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou última 

anotação na CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1016252-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLORINHA BARBOSA DE JESUS (AUTOR(A))

MIGUEL JOSE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Outros Interessados:

JEFERSON SOARES ALVES (CONFINANTES)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, BEM COM SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID 29823271 , NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003177-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IONE WOLFF NADAL (AUTOR(A))

JOSE MARIA NADAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

J. VIRGILIO IMOVEIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003177-65.2020.8.11.0003 Vistos etc. Os 

requerentes pleiteiam a concessão da assistência judiciária, alegando não 

terem condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que os demandantes tragam aos 

autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de renda, cópia 

da CTPS e/ou comprovante de rendimento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003178-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003178-50.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Intime-o ainda, para que no 

mesmo prazo alhures concedido, comprove a mora nos termos do artigo 

2º, § 2º, do Decreto – Lei nº. 911/69, sob pena de indeferimento do pedido 

(art. 321, CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003154-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE AUGUSTO DE OLIVEIRA BERREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MENEZES TOPOLANSKY OAB - RJ228445-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003154-22.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, cópia da CTPS e/ou comprovante de 

rendimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003081-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PAULINO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO OAB - MT19318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELGA NOGUEIRA BARBOSA (REQUERIDO)

DELKAN NOGUEIRA COSTA (REQUERIDO)

ROBERTO PAULO NOGUEIRA COSTA (REQUERIDO)

RUBINALDO NOGUEIRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1003081-50.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003091-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPAZ COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLESIO ORTIZIO DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003091-94.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis MT, 

03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003136-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1003136-98.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Rondonópolis 

MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003033-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO GONCALVES NASCIMENTO SILVA (REU)

MM CAMINHOES E TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003033-91.2020.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 34 de 186



da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002558-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO ( BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONI LAURO BECKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1002558-38.2020.8.11.0003 Visto etc. Intime o autor 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias 

referente a distribuição da CP, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

devolução sem o devido cumprimento. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005609-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005609-96.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – Intime o 

autor para manifestar sobre o depósito efetuado, constante no Id. 

28436337, no prazo de 05 (cinco) dias. 2.0 - Analisando os autos, 

observa-se no petitório de Id. 20588050, formulado por Wagner 

Nascimento Souza Gregório e Witor do Nascimento de Souza Gregório 

(menor), a informação de que estes são herdeiros do falecido Nélio de 

Souza Gregório, que por sua vez era herdeiro da de cujus Djanira Alexio 

de Souza. Dessa forma, intime-os para que tragam aos autos documento 

de identificação no prazo de 05 (cinco) dias. 3.0 – Vindos aos autos a 

documentação, dê-se vista ao representante do Ministério Público. 

Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002507-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELE CRISTINA VILABOA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIVELINO LUCIO DE RESENDE OAB - MT7147/O (ADVOGADO(A))

JOSIAS DIAS DA SILVA OAB - MT26023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1002507-66.2016.8.11.0003 Visto Em Correição. Intime a requerida na 

pessoa do patrono constituído, para se manifestar sobre a petição Id. 

6660194, no prazo de 05 (cinco) dias. Rondonópolis-MT, 21 de julho de 

2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005695-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL XAVIER DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 29824320, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000834-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI$NIL (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000834-04.2017.8.11.0003 Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o julgamento em 

diligência e determino que o banco Credisnill traga no prazo de 05 (cinco) 

dias, extrato de transferência da disponibilização do valor de R$ 900,00 

(novecentos reais) na conta bancária da autora. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Rondonópolis MT, 03 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005882-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE PAULA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1005882-75.2016.8.11.0003 Visto em Correição. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 
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razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 21 de julho de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1001834-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO OAB - MT0008053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001834-05.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011257-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE TAKIOSAN LTDA. - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 29829242, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002010-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO(A))

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751-O (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 DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO 

DOCUMENTO ID. 28374625 E MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALBER BARBOSA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA ID. 29829484, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011254-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS GOULART OAB - SP434769 (ADVOGADO(A))

ADRIANO ALVES DE ARAUJO OAB - SP299525 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPRAM RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARNEIRO MONTEIRO PAIVA OAB - MS14445 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002060-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JUNIOR TRINDADE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos para INTIMAÇÃO DAS PARTES sobre o retorno dos autos da 

Segunda Instância, para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo legal. Decorrido o prazo, sem manifestação, os autos serão 

arquivados.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006307-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO 

CÁLCULO ID. 26968580, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005606-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARTINS BARBOZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos para INTIMAÇÃO DAS PARTES sobre o retorno dos autos da 

Segunda Instância, para requererem o que entenderem de direito, no 

prazo legal. Decorrido o prazo, sem manifestação, os autos serão 

arquivados.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003828-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO SUDARIO DA COSTA OKADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIRSO AMARO DA SILVA OAB - SP229822 (ADVOGADO(A))

FABIO TADEU DESTRO OAB - SP190930 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 26025936, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001720-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BACHICURE (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE CREDORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011276-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA ANDREIA KAMCHEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA D ARC DOS SANTOS (EXECUTADO)

MILTON DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PETIÇÃO ID. 27306944, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011596-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DIAS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

REAL CRED ASSESSORIA E SOLUCOES EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

BEM COMO, PARA MANIFESTAR ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA ID. 27056434, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 12163-31.1997.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIKING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

ARRENDAMENTOS E CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA S. FREIRE ATHAYDE - ME, ATHAYDE E 

CIA LTDA, IARA SANDRA FREIRE ATHAYDE, GILBERTO ALVES 

ATHAYDE, GUSTAVO ALVES ATHAYDE, GILBERTO ALVES ATHAYDE 

JUNIOR

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - 

OAB:3615-B/MT, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257/MT, RICARDO 

ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Código nº 63588

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Viking Empreendimentos, Arrendamentos e Consultoria Ltda

Executado: Iara S. Freire Athayde-ME e outros

Vistos etc.

VIKING EMPREENDIMENTOS, ARRENDAMENTOS E CONSULTORIA LTDA, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de IARA S. FREIRE ATHAYDE-ME e 

outros, também qualificados no processo, visando o recebimento da 

quantia de R$ 21.273,60.

 As partes entabularam acordo. A credora noticia o cumprimento integral 

do acordo e pugna pela extinção do feito. (fls. 799/809 e 819)

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação e a concordância da credora, 
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julgo extinta a presente ação de execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 797596 Nr: 13312-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMANDO PAES DE BARROS, 

OLIVIA SOUZA DE BARROS

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

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Código nº 797596

Vistos etc.

Considerando a impugnação à proposta dos honorários apresentada pelo 

Município, aqui autor, diga a expert, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, digam as partes.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007912-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR PAVAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO E TELEVISAO MASSA LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARIA JOSE ALVES LOPES (EXECUTADO)

SUDARIO LOPES (EXECUTADO)

JEAN CARLOS LOPES LINO (EXECUTADO)

CELIA CHAGA DA SILVA LINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1007912-78.2019.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 - A executada 

Rádio e Televisão Massa Ltda – TV comparece aos autos para requerer o 

desbloqueio da quantia de R$ 175.988,93 (cento e setenta e cinco mil e 

novecentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), sob o 

argumento de que seriam utilizados para quitação da folha de pagamento 

de seus funcionários bem como outros serviços. O art. 833, do CPC, 

estabelece quais os bens são impenhoráveis, especificando as hipóteses 

relativa a penhora de dinheiro. "Art. 833. 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 sua família, os ganhos de trabalhador autônomo 

e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. O artigo 854, 

§3º, I, do CPC, dispõe que incumbe a parte executada informar se os 

valores bloqueados são impenhoráveis. Analisando os argumentos e 

documentos juntados pela executada, vê-se que não se enquadram em 

nenhuma das hipóteses do artigo 833, IV, do CPC, vez que visa a proteção 

das verbas salarias recebidas pela devedora, não incluindo o montante 

reservado para pagamento de tal mister. Esse posicionamento encontra 

respaldo na jurisprudência. "AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – PENHORA – BLOQUEIO – VALORES EM CONTA CORRENTE 

– IMPENHORABILIDADE – VALORES UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE 

SALÁRIOS E AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS - Alegação de que a quantia 

de R$17.031,52 penhorada nos autos, via sistema Bacenjud, é destinada 

ao pagamento de salários de funcionários e, ainda, para a aquisição de 

matérias primas para o desenvolvimento de suas atividades - Ausência de 

comprovação de tais alegações - Bloqueio e consequente penhora 

cabível, vez que não demonstrada nenhuma hipótese de 

impenhorabilidade, uma vez que realizado em conta corrente de livre 

movimentação da pessoa jurídica - Estrita observância ao art. 833, inciso 

IV, do NCPC – Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24ª Câmara de Direito 

Privado - Executados que não indicaram meios mais eficazes e menos 

onerosos - Bloqueio e penhora mantidos – Decisão mantida – Agravo 
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2203309-84.2018.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 

15/10/2018, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

15/10/2018)” Dessa forma, indefiro o pedido de desbloqueio dos valores 

constritados pelo Sistema BacenJud e havendo a recusa da substituição 

da penhora pela credora, determino a transferência do quantum de R$ 

175.988,93 (cento e setenta e cinco mil e novecentos e oitenta e oito reais 

e noventa e três centavos), para a conta única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, vinculado ao presente feito. Após, remeta os 

autos à contadoria judicial para apuração de eventual do saldo 

remanescente do débito. 2.0 - O exequente requer a penhora on line, em 

conta corrente dos executados, sob o argumento da incidência das 

disposições contidas nos artigos 835, I, § 2º, e 854, do CPC. O credor 

limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, 

de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou 

instituições financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, 

que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de 

setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O 

art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de 

abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a 

indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, flagrante a inconstitucionalidade da 

norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu 

aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na 

prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares 

de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o 

exagero desnecessário de tais gravames. Dessa forma, indefiro o pedido 

de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 

26242101. 3.0 - Defiro o pedido de penhora dos imóveis, objetos das 

matrículas nº 621, 25.882, 71.478, 71.479, 1.790, 22.557, 71.480, 71.481, 

71.482 e 71.497, todos do CRI desta urbe. A formalização da constrição 

deverá obedecer ao comando dos artigos 845, § 1º e 844, da Lei Adjetiva 

em vigência. Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, bem 

como os credores hipotecários. 4.0 - Proceda as inclusões dos nomes 

dos executados nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 

782, §3º, do CPC, com a utilização do Sistema SERASAJUD. 5.0 – Por fim, 

indefiro o pedido formulado pelo exequente (Id. 27548851 – “item b”), vez 

que trata de diligência cabível a parte interessada. Intime. Cumpra. Expeça 

o necessário. Rondonópolis – MT, 03 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001260-79.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

EDELCI PASSOS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ID FINANCE BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001260-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando 

o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida (Id. 26485807) e, ante a concordância do requerente no 

recebimento dos valores, defiro o pedido de levantamento da quantia no 

importe de R$ 6.612,50 (seis mil seiscentos e doze reais e cinquenta 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Id. 26537605, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. Deixo de 

determinar a extinção do feito vez que já houve decisão com prestação 

jurisdicional, e o feito não foi convertido em execução de sentença. 

Cumprida a determinação, remeta os autos ao departamento competente 

com a baixa e anotações necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001653-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO DOMINGOS CONTO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001653-67.2019.8.11.0003 Vistos etc. O exequente 

requer a penhora on line, em conta corrente dos executados, para 

garantia da execução, vez que não houve pagamento do débito. O credor 

limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, 

de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou 

instituições financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, 

que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de 

setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O 

art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de 

abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a 

indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, 

ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de 

corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Em que pese o magistrado não utilizar-se dos sistemas colocados à 

disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o 

sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em 

toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao 

devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem 

as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, 

assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida. Destarte, 

considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata 

do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova 

lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora 

eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o 

bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser 

alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não 

concorreu. Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que 

efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o 

que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência 

do excesso de penhora. In casu, considerando que a situação exige uma 

rápida manifestação do STF; considerando, ainda, que na prática diária o 

magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, os 

quais nem sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; 

considerando, também, que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o 

exagero desnecessário de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de 

ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 23520957. O credor 

requer a penhora no rosto dos autos do processo que tramita perante o 

Juízo da Vara Cível da Comarca de Pedra Preta/MT, sob o nº 585, ao 

argumento de existência de crédito do devedor junto àquele processo. 

Sobre a penhora no rosto dos autos dispõe o art. 860 do CPC: “Quando o 

direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele 

será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação 

correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que 

forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado." Assim, 

considerando que, prima facie, a existência de garantia naqueles autos em 

favor do devedor, defiro o pedido de penhora, na forma requerida no Id. 

23520957. Expeça mandado de penhora da parte pertencente ao devedor, 

a ser cumprido no rosto dos autos do processo em trâmite perante o Juízo 

da Vara Cível da Comarca de Pedra Preta/MT, sob o código nº 585. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003432-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILKERSON BARBOSA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003432-23.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

entabulou o contrato que ensejou a negativação de seu nome. Requer a 

indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade 

da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para 

a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do 

direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos 

quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na 

narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a probabilidade do 

direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, 

concedo a tutela provisória de urgência e determino que seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos 

efeitos da negativação do nome do autor de seus bancos de dados 

referente aos títulos nos valores de R$ 206,93 (duzentos e seis reais e 

noventa e três centavos); R$ 185,37 (cento e oitenta e cinco reais e trinta 

e sete centavos), até o trânsito em julgado da apreciação de mérito da 

presente demanda. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 
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mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de justiça 

gratuita, haja vista presentes os requisitos legais. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 03 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007984-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA BATISTA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT23909/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1007984-65.2019.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003350-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE FARIA GIANELLI OAB - MT0015820A (ADVOGADO(A))

JULIO CARLOS COSTA SERRA OAB - MT23351/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LENGLER CARDOSO (REU)

MARIO AFONSO GRAVINA CARDOSO (REU)

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

MARIA THEREZA KERN LENGLER (TERCEIRO INTERESSADO)

ROMEU GUILHERME DE ARAUJO STRONGREN (TERCEIRO INTERESSADO)

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ROBERTO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

IVETE ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LOUIS ALVES QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILSON CONCEICAO DOS SANTOS BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

KARINA DE OLIVEIRA AJALA (TERCEIRO INTERESSADO)

CANDIDO DOS SANTOS ROSA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1003350-31.2016.8.11.0003) Vistos etc. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos, para também apreciar a preliminar arguida pela ré. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009210-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA BERNARDA DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DE QUADROS RODRIGUES OAB - MT15466/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1° TABELIONATO E REGISTRO DE IMÓVEIS, (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1009210-08.2019.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008188-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DUARTE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1008188-12.2019.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001298-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NERCINA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

LAURIANA RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

NILSON JOSE DE CARVALHO (AUTOR(A))

CLEMILSON RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

MARINETE ALVES SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ALESSANDRO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

ELIANE RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

ROBERTO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

DAVY SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE PEDRO ADVEMTO (REU)

Outros Interessados:

JOSE CARLOS VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

LEOSITA BARBOZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

eronildes alves gouveis (TERCEIRO INTERESSADO)

ANISIO MARTINS DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001298-28.2017.8.11.0003) Vistos etc. Considerando que 

as tentativas de citação da Leosita Barbosa da Silva restou infrutífera e os 

autores não lograram êxito em localizar o atual paradeiro da mesma, hei 

por bem deferir a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC, observando que os 

autores são beneficiários da Justiça Gratuita. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005974-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA CASARIN (REU)

Outros Interessados:
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ANAIR CASARIN (CONFINANTES)

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA (CONFINANTES)

IMOBILIADORA CONTINENTAL LTDA - ME (CONFINANTES)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1005974-48.2019.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 - Expeça carta 

precatória à Comarca de Cuiabá/MT, a fim de citar o confinante Rodrigo 

Casarin de Siqueira, no endereço descrito no Id. 27905946, bem como, 

expeça também carta precatória à Comarca de Foz do Iguaçu/PR, com o 

objetivo de citar a confinante Maria Helena Casarin, no endereço descrito 

no Id. supracitado. 2.0 – Cite a confinante Anair Casarin no endereço 

declinado no Id. 27905946. 3.0 – Oficie o Cartório de Registro de Imóveis, 

desta Urbe, a fim constar na matrícula n° 16.743, a existência da presente 

ação. 4.0 – A Imobiliária Continental Ltda, na qualidade de confinante, 

comparece aos autos e informa que o imóvel vindicado pertence ao Sr. 

Iraclides João Dal Forno (Id. 25914894). Assim, proceda a citação do atual 

proprietário/possuidor do imóvel representado por sua inventariante 

Leunice Rosa de Gregori Dal Forno, no endereço descrito no Id. citado e 

por fim, promova a inclusão no polo passivo da lide. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008184-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

WAGNER DA SILVA SANTOS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1008184-72.2019.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 - Recebo o 

aditamento da inicial na forma apresentada pelo requerente, vez que a 

angularização processual ainda não se aperfeiçoou. Promova a Srª. 

Gestora as alterações e anotações necessárias. 2.0 - Quanto ao pedido 

cautelar, vislumbro que restou inexitosa a tutela cautelar antecedente (Id. 

25282049), desse modo converto o processo cautelar em ação principal – 

Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução da Quantia Paga - devendo a 

Sra. Gestora promover as alterações necessárias junto ao Sistema PJE, 

incluindo o novo valor da causa. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, intimem as partes 

requeridas para oferecerem contestação ao pedido principal, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis 

MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003373-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE MORAIS DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSURAMAYA KUTHUMI MEICHIZEDEK NICOLIA DOS ANJOS OAB - 

SP317431-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003373-35.2020.8.11.0003 Ação Declaratória de 

Revisão de Clausula Contratual Autor: Manoel José de Morais Duarte 

Requerida: BV Financeira S/A Vistos etc. MANOEL JOSÉ DE MORAIS 

DUARTE, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL em face de 

BV FINANCEIRA S/A, também qualificada no processo. O autor ingressou 

com a presente ação visando a revisão de cláusulas contratuais, 

conforme narrado na inicial. Após a distribuição da ação, o demandante 

pugnou pela desistência do feito (Id. 29787768). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Analisando os autos, 

observou-se que o presente feito foi distribuído em 28.02.2020 às 15h47 e 

o pedido de desistência foi inserido no dia 03.03.2020 às 08h09. Ocorre 

que em consulta ao Sistema PJE, constatou-se que o demandante 

distribuiu mais uma ação idêntica, versando sobre o mesmo fato, tendo o 

mesmo pedido e as mesmas partes. A ação foi protocolada em 02.03.2020 

às 16h43, sendo distribuída à 1ª Vara Cível desta Comarca sob o nº 

1003537-97.2020.8.11.0003, estando a inicial pendente de apreciação. 

Ora, resta evidente que o autor ao distribuir as ações visando escolher a 

vara para tramitação do feito, feriu o Princípio do Juiz Natural, bem como o 

disposto no artigo 285, do CPC. Frente a conduta do requerente na 

tentativa de escolha do juízo, restou caracterizado a ocorrência da 

litigância de má-fé e, por tal razão condeno-a ao pagamento de multa no 

importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa, por força do disposto 

nos artigos 80 e 81 do CPC. Quanto ao pedido dos benefícios da Justiça 

Gratuita, defiro-o haja vista a presença dos requisitos legais. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar o requerente ao pagamento de custas 

processuais. Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Condeno o demandante nas penas da litigância de má-fé, que 

fixo multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 

81, do CPC. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 03 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003074-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDONOPOLIS CARTORIO 4 OFICIO TAB E PRIVATIVO PROTESTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006871-47.2017.8.11.0003) Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Danos Morais Requerente: Sandro Barbosa de Souza Requerida: 

Á v i d a  C o n s t r u t o r a  e  I n c o r p o r a d o r a  ( P r o c e s s o  n ° 

1003074-29.2018.8.11.0003) Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais Requerente: Sandro Barbosa de Souza Requerido: Rondonópolis 

Cartório 4° Ofício Tab Privativo Protesto Vistos etc. SANDRO BARBOSA 

DE SOUZA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANOS MORAIS contra ÁVIDA CONSTRUTORA E 
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INCORPORADORA e RONDONÓPOLIS CARTÓRIO 4° OFÍCIO TAB 

PRIVATIVO PROTESTO, também qualificados no processo. O autor afirma 

que fora pactuado entre ele e parte ÁVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA um acordo extrajudicial para quitação da dívida de R$ 

8.000 (oito mil reais) divididos em 08 (oito) vezes com parcelas de R$ 

1.000,00 (mil reais) com vencimento em 30.09.16, 03.10.2016, 04.10.2016, 

05.10.2016, 06.10.2016, 07.10.2016, 10.10.2016 e 11.10.2016, sendo 

distinguido pelo protocolo n° 1029618, as quais foram adimplidas no prazo 

estipulado. Entretanto, foi surpreendido com a informação de que seu 

nome estava incluso no rol dos inadimplentes por apontamento promovido 

pelo requerido Rondonópolis Cartório 4° Ofício Tab Privativo Protesto, o 

que a inviabilizou a realizar compras no comércio local. Diz que em razão 

do abalo de crédito sofrido, visa obter reparação indenizatória. Pugna pela 

procedência do pedido inicial. Juntou documentos. O pedido de tutela 

provisória de urgência foi deferido (Id. 11972078 e 13450056). Citados, o 

demandado quedou-se inerte, sendo decretado a sua revelia (Id. 

15961686) e a demandada apresentou contestação (Id. 12542757). Aduz 

que o débito citado não fora adimplido, ficando assim em mora, gerando a 

negativação. Alega a inexistência de comprovação do dano moral sofrido. 

Sustenta a ausência de nexo de causalidade e dever de indenizar. Requer 

a improcedência do pedido inicial. Juntos documentos. Tréplica (Id. 

12906677). Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, 

as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, sendo designada 

audiência de conciliação restando-a infrutífera (Id. 23027135 e 16046188). 

O presente feito encontra-se associado com o processo n° 

1003074-29.2018.8.11.0003, no qual pretende a retira do nome do autor 

do rol dos maus pagadores. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito 

prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC. 

Observa-se que o requerido não apresentou defesa, embora citado, 

sendo-lhe decretada sua revelia. Na forma do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da parte ré responder, 

formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos 

alegados pela autora e não impugnados pela ré. Daí a presunção, que 

decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial. Entretanto, 

o artigo 345, I, do CPC, dispõe que havendo pluralidade de réus e algum 

deles contestar, a revelia não produzirá o efeito mencionado no artigo 344, 

do mesmo Codex. A decretação da revelia não acarreta, obrigatoriamente, 

a procedência dos pedidos, pois pertinente a apuração das provas 

produzidas pela parte autora com o julgamento do feito amoldado à 

legislação vigente, já que relativa a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial. Com efeito, "a presunção de veracidade decorrente 

dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando 

não contrariar a convicção do Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 

1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-10-2017) Assim, ante o 

efeito material da revelia, pode o Julgador, diante do sistema processual 

do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe 

lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pela própria demandante, 

julgar a causa em seu desfavor. A lide tem por objeto o pedido 

indenizatório, em face de dano moral advindo do apontamento do nome do 

autor no rol dos inadimplentes. É fato incontroverso que o demandante 

teve seu nome negativado pelo réu (Id. 9941120) a pedido da empresa 

requerida, em razão de dívida quitada. Em ações de natureza de cunho 

nitidamente negativo, a distribuição do ônus da prova se flexibiliza, 

cabendo aos réus esse ônus, pela inviabilidade de se exigir a prova de 

fato negativo. A doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no 

sentido de que, geralmente, os fatos negativos alegados invertem o ônus 

da prova. A regra não é absoluta, pois a inversão depende da dificuldade 

de prova de fato negativo, tal como ocorre in casu, principalmente quando 

os documentos que comprovam a existência ou não do negócio jurídico 

estão em poder da parte contrária. Portanto, negada pelo suposto devedor 

a existência da causa suficiente em que se ampara o débito, e não 

demonstrado pela credora a regular emissão de comprovantes idôneos a 

amparar a existência da dívida, esta deve ser penalizada por dívida que 

reconhecidamente não é daquele. Moacyr Amaral dos Santos, com base 

em CHIOVENDA, cita duas normas básicas sobre a distribuição da prova, 

a saber: "1ª) Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os 

elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos 

fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de 

modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, 

contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) Compete, em 

regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto 

ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio de 

exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" [1] Sobre o tema, 

merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição 

jurisprudencial: "A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não 

foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do 

TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, 

in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. 

Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611). Sobre a configuração do 

dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. 

Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus 

pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem 

excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, 

nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir 

sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras 

para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da 

sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da 

alegria é uma constante do comportamento humano universal"[2] Na 

mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: 

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 

que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[3] "O mundo não é 

perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem 

doenças, devendo o homem médio estar preparado para suportar a 

angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição humana, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais em tais 

circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar causa a 

angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) 

Em análise dos documentos anexados nos autos, latente o contrato de 

acordo extrajudicial, devidamente firmado entre as partes no dia 

26.09.2016, ressaltando a existência de expressa autorização do autor 

para a quitação da avença no importe de R$ 8.000 (oito mil reais). Neste 

sentir, o requerente trouxe aos autos os comprovantes de pagamentos da 

avença, totalmente quitadas (Id. 9939488), isto é, a prova documental 

apresentada na contestação mostrou-se frágil, sendo impossível 

estabelecer uma correlação precisa entre as partes, inclusive nas datas. 

Saliento, que fora oportunizado aos demandados que trouxessem outros 

documentos hábeis para tal alegação, contudo quedaram-se inertes. 

Assim, a manutenção da cobrança, resta incontestável a ofensa ao direito 

do autor, tendo os demandados agido de forma inadequada ao lançar o 

nome dele no rol dos inadimplentes e permanecido mesmo com ordem 

judicial de retirada (Id. 12906789). No que tange aos outros valores 

protestados no Id. 9941120 e apreciados em sede de liminar, vislumbro 

que o autor não elencou aos autos qualquer comprovante suficiente de 

identificação para fazer prova de quitação, isto é, o requerente não fez 

arguição necessária do adimplemento delas, quais sejam os importes de 

R$ 1.070,52 (mil e setenta reais e cinquenta e dois centavos). In casu, 

registra-se que o dano moral, independe de prova do efetivo prejuízo 

sofrido, sendo que a negativação noticiada nos autos constitui o que a 

jurisprudência denominou como dano moral puro, haja vista que restam 

evidentes a humilhação, a contrariedade e o dissabor vivenciado pela 

demandante em face da conduta da desidiosa da ré. O e. Superior Tribunal 

de Justiça se pronunciou sobre este tema, verbis: "Não tem força a 

argumentação que pretende impor ao devedor que quita a sua dívida o 

dever de solicitar seja cancelado o cadastro negativo. O dispositivo do 

Código de Defesa do Consumidor configura como prática infrativa "Deixar 

de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de 

cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber 

ser inexata". Quitada a dívida, sabe o credor que não mais é exata a 
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anotação que providenciou,  cabendo- lhe,  imediatamente, 

cancelá-la."(REsp nº 292045, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). O 

dano moral consiste na prática de ato ilícito capaz de acarretar dor no 

corpo ou no campo psicológico. Logo, esses incômodos já estavam sendo 

suportados pela requerente, só que em menor grau. A simples 

negativação indevida já constitui ato culposo, hábil à indenização por dano 

moral. Quanto à fixação indenizatória do dano moral, há de se perquirir a 

humilhação e, consequentemente, o sentimento de desconforto provocado 

pelo ato, o que é inegável na espécie. Segundo o entendimento doutrinário 

de RUI STOCO, são parâmetros para o arbitramento da indenização por 

dano moral, in verbis: "A advertência que se faz é no sentido de que a 

aplicação do dispositivo constante do art. 1.538 ao caso concreto 

encontra dificuldades no momento da subsunção da regra ao fato, 

visando a fixação da verba indenizatória a esse título, tendo em vista a 

unidade do elemento causal e a duplicidade de seus efeitos, com 

repercussão de natureza patrimonial e moral". "Por isso é que essa 

fixação depende da apreciação de cada caso e as circunstâncias que o 

envolvem, levando-se em consideração os fatos, sua gravidade, 

repercussão, a condição pessoal do autor do ilícito e da vítima; sua 

posição financeira e status social" (Responsabilidade Civil e sua 

Interpretação Jurisprudencial, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 748). Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla 

finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, 

por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo 

instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, 

procedendo o pedido indenizatório. No caso em comento, as 

circunstâncias do caso; as condições pessoais da ofensora e a 

gravidade do dano, principalmente, impõem a sua fixação no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandado, que se revela adequado 

aos propósitos aos quais a indenização se destina, observados os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A quantia ora arbitrada 

atende satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o 

sofrimento e constrangimento do demandante, bem como, representa 

sanção aos requeridos, de forma de agir de maneira mais cautelosa 

quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros 

com quem não contratou. Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido de indenização. Ratifico os termos da liminar 

concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistente o débito 

relativo ao protesto nº 1029618, no importe de R$ 8.000 (oito mil reais). 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas dos 

demandados, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno à cada requerido, a pagar ao autor, a título de 

ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), visto que fora afastado a aplicação da Súmula 385 do STJ.A 

correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os 

juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação 

contratual, desde a citação. Condeno, ainda, os requeridos aos 

pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor 

do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para 

as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil', II/343-345 e 347. [2] Direito Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, v. IV, p. 39. 

[3] Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 549.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006871-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1006871-47.2017.8.11.0003) Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Danos Morais Requerente: Sandro Barbosa de Souza Requerida: 

Á v i d a  C o n s t r u t o r a  e  I n c o r p o r a d o r a  ( P r o c e s s o  n ° 

1003074-29.2018.8.11.0003) Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais Requerente: Sandro Barbosa de Souza Requerido: Rondonópolis 

Cartório 4° Ofício Tab Privativo Protesto Vistos etc. SANDRO BARBOSA 

DE SOUZA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANOS MORAIS contra ÁVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA e RONDONÓPOLIS CARTÓRIO 4° OFÍCIO TAB 

PRIVATIVO PROTESTO, também qualificados no processo. O autor afirma 

que fora pactuado entre ele e parte ÁVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA um acordo extrajudicial para quitação da dívida de R$ 

8.000 (oito mil reais) divididos em 08 (oito) vezes com parcelas de R$ 

1.000,00 (mil reais) com vencimento em 30.09.16, 03.10.2016, 04.10.2016, 

05.10.2016, 06.10.2016, 07.10.2016, 10.10.2016 e 11.10.2016, sendo 

distinguido pelo protocolo n° 1029618, as quais foram adimplidas no prazo 

estipulado. Entretanto, foi surpreendido com a informação de que seu 

nome estava incluso no rol dos inadimplentes por apontamento promovido 

pelo requerido Rondonópolis Cartório 4° Ofício Tab Privativo Protesto, o 

que a inviabilizou a realizar compras no comércio local. Diz que em razão 

do abalo de crédito sofrido, visa obter reparação indenizatória. Pugna pela 

procedência do pedido inicial. Juntou documentos. O pedido de tutela 

provisória de urgência foi deferido (Id. 11972078 e 13450056). Citados, o 

demandado quedou-se inerte, sendo decretado a sua revelia (Id. 

15961686) e a demandada apresentou contestação (Id. 12542757). Aduz 

que o débito citado não fora adimplido, ficando assim em mora, gerando a 

negativação. Alega a inexistência de comprovação do dano moral sofrido. 

Sustenta a ausência de nexo de causalidade e dever de indenizar. Requer 

a improcedência do pedido inicial. Juntos documentos. Tréplica (Id. 

12906677). Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, 

as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, sendo designada 

audiência de conciliação restando-a infrutífera (Id. 23027135 e 16046188). 

O presente feito encontra-se associado com o processo n° 

1003074-29.2018.8.11.0003, no qual pretende a retira do nome do autor 

do rol dos maus pagadores. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito 

prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I e II, do CPC. 

Observa-se que o requerido não apresentou defesa, embora citado, 

sendo-lhe decretada sua revelia. Na forma do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é da parte ré responder, 

formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos 

alegados pela autora e não impugnados pela ré. Daí a presunção, que 

decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial. Entretanto, 

o artigo 345, I, do CPC, dispõe que havendo pluralidade de réus e algum 

deles contestar, a revelia não produzirá o efeito mencionado no artigo 344, 

do mesmo Codex. A decretação da revelia não acarreta, obrigatoriamente, 

a procedência dos pedidos, pois pertinente a apuração das provas 

produzidas pela parte autora com o julgamento do feito amoldado à 

legislação vigente, já que relativa a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial. Com efeito, "a presunção de veracidade decorrente 

dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando 

não contrariar a convicção do Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 

1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-10-2017) Assim, ante o 

efeito material da revelia, pode o Julgador, diante do sistema processual 

do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe 

lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pela própria demandante, 

julgar a causa em seu desfavor. A lide tem por objeto o pedido 

indenizatório, em face de dano moral advindo do apontamento do nome do 

autor no rol dos inadimplentes. É fato incontroverso que o demandante 

teve seu nome negativado pelo réu (Id. 9941120) a pedido da empresa 

requerida, em razão de dívida quitada. Em ações de natureza de cunho 

nitidamente negativo, a distribuição do ônus da prova se flexibiliza, 

cabendo aos réus esse ônus, pela inviabilidade de se exigir a prova de 

fato negativo. A doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no 

sentido de que, geralmente, os fatos negativos alegados invertem o ônus 

da prova. A regra não é absoluta, pois a inversão depende da dificuldade 

de prova de fato negativo, tal como ocorre in casu, principalmente quando 

os documentos que comprovam a existência ou não do negócio jurídico 
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estão em poder da parte contrária. Portanto, negada pelo suposto devedor 

a existência da causa suficiente em que se ampara o débito, e não 

demonstrado pela credora a regular emissão de comprovantes idôneos a 

amparar a existência da dívida, esta deve ser penalizada por dívida que 

reconhecidamente não é daquele. Moacyr Amaral dos Santos, com base 

em CHIOVENDA, cita duas normas básicas sobre a distribuição da prova, 

a saber: "1ª) Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os 

elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos 

fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de 

modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, 

contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) Compete, em 

regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto 

ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio de 

exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" [1] Sobre o tema, 

merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição 

jurisprudencial: "A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não 

foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do 

TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, 

in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. 

Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611). Sobre a configuração do 

dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. 

Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus 

pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem 

excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, 

nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir 

sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras 

para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da 

sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da 

alegria é uma constante do comportamento humano universal"[2] Na 

mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: 

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 

que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[3] "O mundo não é 

perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem 

doenças, devendo o homem médio estar preparado para suportar a 

angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição humana, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais em tais 

circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar causa a 

angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) 

Em análise dos documentos anexados nos autos, latente o contrato de 

acordo extrajudicial, devidamente firmado entre as partes no dia 

26.09.2016, ressaltando a existência de expressa autorização do autor 

para a quitação da avença no importe de R$ 8.000 (oito mil reais). Neste 

sentir, o requerente trouxe aos autos os comprovantes de pagamentos da 

avença, totalmente quitadas (Id. 9939488), isto é, a prova documental 

apresentada na contestação mostrou-se frágil, sendo impossível 

estabelecer uma correlação precisa entre as partes, inclusive nas datas. 

Saliento, que fora oportunizado aos demandados que trouxessem outros 

documentos hábeis para tal alegação, contudo quedaram-se inertes. 

Assim, a manutenção da cobrança, resta incontestável a ofensa ao direito 

do autor, tendo os demandados agido de forma inadequada ao lançar o 

nome dele no rol dos inadimplentes e permanecido mesmo com ordem 

judicial de retirada (Id. 12906789). No que tange aos outros valores 

protestados no Id. 9941120 e apreciados em sede de liminar, vislumbro 

que o autor não elencou aos autos qualquer comprovante suficiente de 

identificação para fazer prova de quitação, isto é, o requerente não fez 

arguição necessária do adimplemento delas, quais sejam os importes de 

R$ 1.070,52 (mil e setenta reais e cinquenta e dois centavos). In casu, 

registra-se que o dano moral, independe de prova do efetivo prejuízo 

sofrido, sendo que a negativação noticiada nos autos constitui o que a 

jurisprudência denominou como dano moral puro, haja vista que restam 

evidentes a humilhação, a contrariedade e o dissabor vivenciado pela 

demandante em face da conduta da desidiosa da ré. O e. Superior Tribunal 

de Justiça se pronunciou sobre este tema, verbis: "Não tem força a 

argumentação que pretende impor ao devedor que quita a sua dívida o 

dever de solicitar seja cancelado o cadastro negativo. O dispositivo do 

Código de Defesa do Consumidor configura como prática infrativa "Deixar 

de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de 

cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber 

ser inexata". Quitada a dívida, sabe o credor que não mais é exata a 

anotação que providenciou,  cabendo- lhe,  imediatamente, 

cancelá-la."(REsp nº 292045, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). O 

dano moral consiste na prática de ato ilícito capaz de acarretar dor no 

corpo ou no campo psicológico. Logo, esses incômodos já estavam sendo 

suportados pela requerente, só que em menor grau. A simples 

negativação indevida já constitui ato culposo, hábil à indenização por dano 

moral. Quanto à fixação indenizatória do dano moral, há de se perquirir a 

humilhação e, consequentemente, o sentimento de desconforto provocado 

pelo ato, o que é inegável na espécie. Segundo o entendimento doutrinário 

de RUI STOCO, são parâmetros para o arbitramento da indenização por 

dano moral, in verbis: "A advertência que se faz é no sentido de que a 

aplicação do dispositivo constante do art. 1.538 ao caso concreto 

encontra dificuldades no momento da subsunção da regra ao fato, 

visando a fixação da verba indenizatória a esse título, tendo em vista a 

unidade do elemento causal e a duplicidade de seus efeitos, com 

repercussão de natureza patrimonial e moral". "Por isso é que essa 

fixação depende da apreciação de cada caso e as circunstâncias que o 

envolvem, levando-se em consideração os fatos, sua gravidade, 

repercussão, a condição pessoal do autor do ilícito e da vítima; sua 

posição financeira e status social" (Responsabilidade Civil e sua 

Interpretação Jurisprudencial, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, p. 748). Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla 

finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do 

ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, 

por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 

Dessa forma, uma vez comprovada a trilogia estrutural exigida pelo 

instituto da responsabilidade civil, como a prática de um ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade entre ambos, clarividente esta a conduta injurídica, 

procedendo o pedido indenizatório. No caso em comento, as 

circunstâncias do caso; as condições pessoais da ofensora e a 

gravidade do dano, principalmente, impõem a sua fixação no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandado, que se revela adequado 

aos propósitos aos quais a indenização se destina, observados os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A quantia ora arbitrada 

atende satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o 

sofrimento e constrangimento do demandante, bem como, representa 

sanção aos requeridos, de forma de agir de maneira mais cautelosa 

quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros 

com quem não contratou. Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido de indenização. Ratifico os termos da liminar 

concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistente o débito 

relativo ao protesto nº 1029618, no importe de R$ 8.000 (oito mil reais). 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas dos 

demandados, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno à cada requerido, a pagar ao autor, a título de 

ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), visto que fora afastado a aplicação da Súmula 385 do STJ.A 

correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os 

juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação 

contratual, desde a citação. Condeno, ainda, os requeridos aos 

pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor 

do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para 

as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil', II/343-345 e 347. [2] Direito Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, v. IV, p. 39. 

[3] Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 549.
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NATALENA NOGUEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1008726-27.2018.8.11.0003. Requerente: Natalena Nogueira 

Ribeiro Requerida: Calcard Administradora de Cartões Ltda. Vistos etc. 

NATALENA NOGUEIRA RIBEIRO, já qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA em face de CALCARD ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES LTDA., 

também qualificada no processo. O processo foi sentenciado no ID nº. 

25828548, tendo sido julgado parcialmente procedente o pleito inicial. Ato 

contínuo, as partes compareceram aos autos para noticiar a realização de 

acordo e pleitearam pela sua homologação e posterior extinção do 

processo (ID nº. 26500764) Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe 

fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, homologo o 

acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Deixo 

de determinar a extinção do feito vez que já consta uma decisão com 

prestação jurisdicional formalizada. Custas e honorários na forma 

pactuada. Defiro o levantamento da quantia depositado nos autos, 

observando os dados bancários fornecidos no ID nº. 26500764. 

Considerando a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe 

os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.I. 

Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003656-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALTER JOAQUIM DOS SANTOS (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003656-97.2016.8.11.0003 Vistos etc. PERICLES 

ALVES CARVALHO já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em 

face de BANCO PANAMERICANO E BANCO CETELEM S/A, também 

qualificados no processo. Na decorrer do processo as partes noticiam a 

realização de acordo (Id. 13861621). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, homologo o 

acordo noticiado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 487, inciso III, 

'b', do Código de Processo Civil. Custas e Honorários na forma pactuada. 

As partes desistem do prazo recursal. Após, encaminhe os autos com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis MT, 03 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006593-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANACY DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA (REQUERIDO)

NDN TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

JOSIELE DOS SANTOS OAB - SP252889 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006593-75.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DO 

ACORDO REALIZADO ENTRE A REQUERIDA EDITORA FINIITY E A 

AUTORA (ID. 24796099) ANACY DA SILVA CARVALHO já qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPTIÇÃO DO INDÉBITO E 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em face de EDITORA TRÊS LTDA, 

EDITORA FINITY E EDITORA ABRIL, também qualificados no processo. Na 

decorrer do processo a requerida EDITORA FINITY – NDN 

TELECOMUNICAÇÕES noticia a realização de acordo com a autora (Id. 

24796099). Requer a homologação da transação, com o prosseguimento 

do feito em relação a a primeira e terceira requerida. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

da avença comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, 

homologo o acordo noticiado nos autos para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Julgo extinta a presente ação com relação a requerida 

Editora Finity – NDN Telecomunicações nos termos do artigo 487, inciso III, 

'b', do Código de Processo Civil. Honorários na forma pactuada. As partes 

desistem do prazo recursal. Proceda Sra. Gestora a exclusão da Editora 

Finity do polo passivo da lide. O feito deverá prosseguir em relação as 

requeridas Editora Três e Editora Abril. 2.0 – DA CERTIDÃO CONSTANTE 

NO ID. 26880523. A requerida Editora Três foi devidamente citada e não 

ofereceu defesa. Assim, decreto a revelia da ré sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do CPC. 3.0 – DA 

CONTESTAÇÃO DA REQUERIDA EDITORA ABRIL – ID. 25412206 

Considerando a manifestação da requerida Editora Abril (Id. 25412206), 

intime a demandada na pessoa do patrono constituído, para que traga aos 

autos cópia da decisão de deferimento do processamento da recuperação 

judicial, no prazo de 05 (cinco) dias. 4.0 – DA ESPECIFICAÇÃO DE 

PROVAS. Intime as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 05 (cinco) dias. Rondonópolis MT, 03 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006611-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PAIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL OLIVEIRA MACIEL OAB - MG72793 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006611-33.2018.8.11.0003 Ação de Indenização c/c 

Danos Morais e Pedido Liminar Requerente: Maria José Paim Requerida: 

Cladal Administradora e Corretora de Seguros Ltda Vistos etc. MARIA 

JOSÉ PAIM, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

C/C DANOS MORAIS E PEDIDOS LIMINAR contra CLADAL 

ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, também 

qualificada no processo, visando a restituição de valores e reparação dos 

danos descritos na inicial. A autora aduz que em 05/06/2018 ao efetuar o 

saque de seu benefício previdenciário percebeu que estavam sendo 
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realizados descontos não autorizados. Alega que ai dirigir-se ao banco 

aonde recebe o benefício, foi informada da contratação de um seguro de 

vida junto a requerida. Diz que estão sendo descontadas parcelas nos 

valores de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) e R$ 27,30 (vinte e sete reais e 

trinta centavos) desde o mês de janeiro de 2017. Sustenta que jamais 

efetuou qualquer tipo de contrato com a ré. Argui que os atos praticados 

pela demandada são ilegais e lhe trouxeram dissabores, razão pela qual 

pretende o ressarcimento dos danos. Requer a procedência do pleito 

inicial. Juntou documentos. O pedido de antecipação de tutela foi deferido 

(Id. 14880780). A requerida apresentou defesa no Id. 15653818. Sustenta 

a existência de relação jurídica entre as partes por meio do contrato 

firmado com a autora em 2016. Em longo arrazoado argui a inexistência de 

prática de ato ilícito de sua parte e do dever de indenizar. Afirma que os 

danos não restaram comprovados. Requer a improcedência do pedido 

inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 16000251). Intimadas a 

especificarem provas a autora pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. 

A ré nada manifestou. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de 

direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. O objeto da lide cinge-se na 

restituição de valores pagos e ressarcimento de danos, em face de 

contratação de financiamento com consignação das parcelas no benefício 

previdenciário da requerente, de cuja relação contratual ela não participou. 

Como se vê na peça contestatória a ré sustenta que houve a contratação 

de serviços, porém nada trouxe aos autos para corroborar suas 

assertivas, não passando do campo das argumentações. A 

responsabilidade, no presente caso, é objetiva, ou seja, prescinde de 

culpa e se satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. In casu, 

havendo prova da omissão da instituição financeira em comprovar as 

diligências necessárias para abertura de crédito em nome do consumidor, 

comprovada está a sua culpa para a configuração do evento danoso. 

Sobre o dano, inegavelmente, o requerido violou o patrimônio moral da 

demandante, causando lesão a sua honra e reputação, quando permitiu 

que as parcelas do financiamento fossem descontadas do seu parco 

rendimento, por meio do benefício previdenciário. A requerida não fez 

prova de que a integralidade do valor financiado foi disponibilizada a 

autora, ou a alguém que tivesse autorização sua para tal desiderato. 

Ademais, a negativa da requerente é motivo suficiente para invalidar o 

negócio jurídico. In casu não há nos autos qualquer elemento probatório a 

demonstrar que a requerente tenha contrato e/ou autorizado qualquer 

pessoa a realizar negócios jurídicos em seu nome. Assim, diante da 

negativa de contratação, afigura-se injustificada os descontos efetuados 

no benefício da autora. Com relação a repetição do indébito, é cabível em 

consonância com o artigo 876, do CC. Contudo, a repetição do indébito em 

dobro não é cabível na hipótese em comento. A jurisprudência do STJ, é 

firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 

42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento 

indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou 

evidenciado no caso em tela. Assim, a restituição dos valores cobrados 

indevidamente a título de desconto no benefício da autora deverá 

operar-se de forma simples, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, 

desde a citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir da data de 

descontos Evidencia-se no caso em tela, o dano moral, pois os 

abatimentos na aposentadoria da autora, em decorrência de contrato 

inexistente, evidentemente trouxe-lhe transtornos que ultrapassam os 

meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar 

dessa verba. Neste sentido é a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO 

INDEVIDO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES SENTENCIADA – VERBA 

DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO - PREJUÍZOS 

EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - VALOR 

FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

1.Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de 

débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo 

em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma 

que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos de 

forma simples, conforme o determinado no Ato Sentencial. 2.As 

instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno 

relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a 

regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os 

descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria 

(INSS), verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de 

reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa 

comprovação. 3.O quantum indenizatório determinado na sentença, no 

valor de R$ 5.000,00 atende os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo e pedagógico da 

medida e resta mantido.” (TJMT. Ap 21415/2018, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) O valor da reparação deve ser 

fixado tomando-se como base as condições fáticas do caso, a dor e o 

desconforto do autor. Os critérios judiciais para o arbitramento da 

reparação moral são sempre tópicos, porque o legislador não ousou, por 

meio de norma genérica e abstrata, pré-tarifar a dor de quem quer que 

seja. O quantum da indenização deve levar em conta "a posição social do 

ofendido, a condição econômica do ofensor, a intensidade do ânimo em 

ofender e a repercussão da ofensa" (art. 84, da Lei 4.117/92), conforme 

orientação jurisprudencial. Em face das provas coligidas aos autos, arbitro 

o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consistindo em 

quantia moderada, considerando-se o porte da requerida e o nível dos 

problemas ocasionados. Também é suficiente à finalidade que a lei lhe 

atribui, de inibição de novas condutas semelhantes. Ex positis, julgo 

procedente o pedido de inicial e ratifico os termos da antecipação da tutela 

concedida. Condeno a demandada a restituir a autora os valores 

debitados indevidamente no seu benefício previdenciário, de forma 

simples, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença, 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de 

correção monetária, pelo INPC, a partir da data dos descontos. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas dos 

requeridos, bem como da autora, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno a demandada, a pagar a requerente, a título de 

ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da 

correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se 

tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da 

citação válida. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis MT, 03 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005468-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DALCIN BAPTISTELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE ENRICONE RAMOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005468-77.2016.8.11.0003 Ação de Despejo c/c 

Pagamento de Alugueis e Pedido de Tutela de Urgência Requerente: Maria 

José Dalcin Baptistella Requerida: Rosane Enricone Ramos Vistos etc. 

MARIA JOSÉ DALCIN BAPTISTELLA, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTOS DE ALUGUEIS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA contra ROSANE ENRICONE RAMOS, também 

qualificada nos autos. A autora aduz ter firmado com a requerida um 

contrato de locação do imóvel descrito no contrato do Id. 4447461, com 

início em 01.02.2015 e término em 31.01.2017, sendo o valor do aluguel 

avençado pelas partes de R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta 

reais). Sustenta que a requerida deixou de efetuar o pagamento dos 

alugueis a partir do quarto mês, tampouco liquidou o valor devido a título de 

IPTU do ano de 2016. Requer a concessão da liminar para desocupação 

do imóvel e a condenação do réu nos encargos em atraso. Juntou 

documentos. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (Id. 4480262) 
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e a caução prestada no Id. 4590139. A autora comparece aos autos e 

informa que a requerida após ser citada, desocupou o imóvel objeto da 

lide. (7759697). Citada, a demandada apresentou defesa 

intempestivamente (Id. 8114859). Argui em preliminar a inépcia da inicial. 

No mérito impugna as alegações dos atrasos de 21 (vinte e um) meses de 

alugueis. Diz que não há que se falar em atraso no aluguel referente ao 

mês de abril/2015 e nem em valor remanescente do mês de março/2015. 

Sustenta que efetuou o pagamento dos meses de junho, julho e agosto de 

2015 bem como dos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho e 

dezembro de 2016. Pugna pela improcedência do pleito inicial. Juntou 

documentos. Tréplica (Id. 9031780). Tentativa de conciliação sem êxito (Id. 

15538336). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da 

produção de provas, na forma do art. 355, I, II do CPC. Na forma do artigo 

344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. Isso não implica, entretanto, no impedimento do 

Julgador examinar os fatos, podendo, inclusive, determinar a realização de 

provas. É que, em entendimento assente na doutrina e jurisprudência, a 

revelia conduz a presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, 

destaca-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves , verbis: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certamente o 

efeito mais importante da revelia, é meramente relativa, podendo ser 

afastada no caso concreto – em especial, mas não exclusivamente – nas 

hipóteses previstas expressamente pelo art. 345 do Novo CPC. Ao afirmar 

que a presunção de veracidade é relativa, é importante notar que o seu 

afastamento no caso concreto não permite ao juiz a conclusão de que a 

alegação de fato não é verdadeira. Não sendo reputados verdadeiros os 

fatos discutidos no caso concreto, o autor continua com o ônus de provar 

os fatos constitutivos de seu direito, sendo concedido a ele o prazo de 15 

dias para especificação de provas (art. 348 do Novo CPC). (...) Nessa 

nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova 

constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a 

petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o 

efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. (...)”. Ainda: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. REVELIA. INVERSÃO DOS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em inversão dos 

efeitos da revelia, na medida em que o acórdão proferido na origem 

consignou que os fundamentos da decisão não estariam embasados em 

argumentos que deveriam ter sido levantados em sede de defesa, mas sim 

nos documentos juntados aos autos. 2. Como é cediço, "a revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido" (EDcl no Ag n. 

1.344.460/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 

13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg 

no AREsp 669890 MS 2015/0042599-9, Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Terceira Turma, julg. 09.06.2015, publ. 19.06.2015)”. É relativo, 

pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema 

processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, 

sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio 

demandante, julgar a causa em seu desfavor. Pois bem. Muito embora não 

restem dúvidas acerca da revelia, esta produz, como já referido, efeitos 

relativos, de tal modo que remanesce à parte ré, mesmo que revel, o 

direito de ter sua contestação – intempestiva – conhecida como 

documento informativo – não com os efeitos da contestação. Dessa 

forma, conheço da manifestação da requerida, vez que nenhum prejuízo 

trás à parte ex adversa. No tocante a preliminar de inépcia da inicial, sem 

razão a requerida em sua assertiva. Têm-se que com uma simples análise 

na petição inicial resta claro o objetivo perseguido pelo requerente, 

decorrendo da narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou 

amplamente impugnado. Sendo assim, rejeito a preliminar de carência da 

ação em razão da inépcia da inicial. Na ação de despejo por falta de 

pagamento, o locatário poderá evitar a rescisão da locação requerendo, 

no prazo da contestação, autorização para o pagamento do débito 

atualizado, independente de cálculo e mediante depósito judicial, fato que 

não foi observado pela requerida. A legislação do inquilinato adotou, ainda 

que de forma implícita, posição de que o locatário, questionando parte do 

débito, deverá depositar a parte incontroversa. É o que se infere dos 

incisos III e IV do art. 62 da Lei nº 8.245/91, ao permitir ao locatário a 

complementação do depósito e, ao locador, o levantamento da quantia 

(incontroversa) depositada. Outrossim, observa-se dos autos que a 

demandada, embora ciente da alegação do atraso no pagamento de 

alugueres, não efetuou a purgação total da mora. Nestas circunstâncias, 

os interesses do locador merecem ser tutelados, porquanto desincumbiu, 

satisfatoriamente do ônus probatório, na medida que, consoantes 

documentos apresentados, evidenciou-se a relação locatícia. Analisando 

os autos, vê-se que a requerida apenas efetuou o pagamento dos 

alugueres dos meses de junho, julho e agosto de 2015; março, abril, maio, 

junho, julho e agosto de 2016, conforme comprovantes de pagamento 

constantes no Id. 8114987 – página 01/07. A causa primordial a justificar a 

rescisão do contrato de locação havido entre as partes é a ausência de 

pagamento dos encargos contratuais assumidos (aluguéis e outros), 

circunstância apta a desfazer o vínculo jurídico então existente. Por certo, 

a contraprestação pelo uso da coisa alheia é dever fundamental do 

locatário, sob pena de ocorrer enriquecimento ilícito deste em face do 

locador, e haver expressivo desequilíbrio entre as partes no negócio 

jurídico. Ademais, por se tratar de fato extintivo da obrigação da locatária, 

caberia a esta, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo 

Civil, demonstrar a quitação total do débito, mediante a exibição de recibo 

ou outro documento hábil. No entanto, não se desincumbiu do ônus de 

comprovar o pagamento total dos alugueres. A jurisprudência assim 

orienta: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA DO RÉU INCONTROVERSA. 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A COMPROVAR A 

OCORRÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS DO SERVIÇO PRESTADO PELO 

AUTOR. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO RECORRENTE. DEVER DE 

PAGAR DO DEMANDADO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008158073, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em: 14-11-2018) RECURSO INOMINADO. CONTRATOS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. RÉU QUE NÃO 

COMPROVOU O PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS COBRADOS. RESCISÃO 

CONTRATUAL ANTECIPADA. MULTA PREVISTA. DEVER DE 

ADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Narra a parte autora que firmou 

contrato de locação de imóvel com a parte ré, em 29 de setembro de 2016, 

e que o valor do aluguel seria de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) 

mensalmente, a ser realizado mediante depósito bancário. Sustenta que no 

contrato restou entabulado que o prazo do aluguel seria de 12 meses, 

havendo previsão de multa contratual para a parte que rescindisse o 

contrato antes do referido prazo. Afirma que a ré não cumpriu o acordado, 

entregando o imóvel antes do final do contrato, e sem realizar os reparos 

necessários no imóvel. Pugna pela condenação da ré (...). 3. Analisando o 

acervo processual verifica-se que a parte ré, de fato, descumpriu o 

acordado ao entregar o imóvel antes do termo contratual. O contrato de 

locação tinha validade de doze meses e a parte ré o rescindiu após nove 

meses da sua assinatura, pelo que lhe é aplicável a penalidade de multa 

por rescisão contratual antecipada, prevista na cláusula nona, do contrato 

entabulado entre as partes (...). 4. Quanto aos locatícios atrasados, 

sustenta a parte recorrente que o primeiro aluguel teria sido pago na data 

da assinatura do contrato, fazendo que os restantes tivessem vencimento 

antecipado, e, portanto, não seria devedora da autora. No entanto, a sua 

tese defensiva não prospera, visto que desacompanhada de qualquer 

prova, além de ir de encontro à praxe, em que o pagamento dos aluguéis 

não se dá de forma antecipada. Ademais, a recorrente poderia facilmente 

fazer prova de suas alegações, bastando que anexasse aos autos o 

recibo de pagamento, ou os comprovantes de depósitos bancários, já que 

era esta a forma de adimplemento prevista contratualmente. Todavia, não 

o fez. Logo, não se desincumbiu a parte recorrente do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC. 5. A sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 

RECURSO IMPROVIDO.(TJ/RS - Recurso Cível, Nº 71008361339, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, 

Julgado em: 25-04-2019) Portanto, não cumprindo a demandada com seu 

encargo por meio da comprovação total do pagamento dos encargos 

locatícios, deverá responder pelo débito, objeto da lide. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Declaro rescindido o 

contrato de locação firmado entre as partes. Decreto o despejo, mas, no 

entanto, deixo de determinar a desocupação uma vez que a requerida já 

desocupou o imóvel. Condeno a demandada ao pagamento dos alugueres 

em atraso, os quais serão apurados em liquidação de sentença, por 

cálculo aritmético, abatendo-se os valores já pagos. Condeno a requerida 
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ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, 

observando o que estabelece o artigo 85, § 2º do CPC. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015727-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BRAGUIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA KAROLINE DUQUES FERMINO OAB - MT25291/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014909-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MERKO REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ANDRADE FILHO OAB - MS4144-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO ZANQUETA (REU)

ROSANA MATEUS ZANQUETA (REU)

APMAX TECNOLOGIA EM AGROPECURIA RURAL E URBANA LTDA - ME 

(REU)

GERSON REZENDE LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014909-77.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MERKO REPRESENTACOES E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

RÉU: JOSE ROBERTO ZANQUETA, APMAX TECNOLOGIA EM 

AGROPECURIA RURAL E URBANA LTDA - ME, ROSANA MATEUS 

ZANQUETA, GERSON REZENDE LOPES Vistos e examinados. Tendo em 

vista a remessa dos autos a este juízo, intimem-se as partes para, 

querendo, apresentarem eventuais manifestações em 15 (quinze) dias. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002727-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FERNANDES CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT26193/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Douglas de Almeida Costa (REU)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009556-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL DAR 

ANDAMENTO AO FEITO REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013609-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NISHIOKA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX WILLIAN DE SALES OAB - MS17533 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADER LEAL DOS SANTOS (REU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014481-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015362-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003266-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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EUZEBINA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003266-88.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): EUZEBINA RODRIGUES DOS SANTOS REU: BANCO 

BRADESCO Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

proceda a juntada de comprovante de desconto de todo o período 

pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003270-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUZEBINA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003270-28.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): EUZEBINA RODRIGUES DOS SANTOS REU: BANCO 

BRADESCO Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

proceda a juntada de cópia do contrato que se pretende discutir, 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: 1002540-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFINO GUIMARAES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LOURENCO GOMES OAB - MT19219/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002540-51.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADOLFINO GUIMARAES ALVES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Considerando que a requerida havia pedido dilação de prazo, determino 

que seja a mesma novamente intimada, para que apresente os históricos 

mencionados na decisão anterior, no prazo de 5 dias. De revés, tendo em 

conta a importância dos históricos de consumo para a solução da lide, 

determino a intimação da parte autora para que, dispondo, possa ele 

própria apresentar o documento. Com a juntada, por qualquer das partes, 

tornem conclusos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002865-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILENE DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EMIDIO GARCIA NUNES (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002865-31.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA SILENE DE OLIVEIRA SILVA REU: JOSE EMIDIO 

GARCIA NUNES Vistos e examinados. Tendo em vista que o requerido já 

foi citado, DETERMINO a sua intimação para que se manifeste quanto a 

emenda à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012907-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE MATOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEMOCRATAS (EXECUTADO)

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (EXECUTADO)

ELEICAO 2018 ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO DEPUTADO ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012907-71.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ROSILAINE MATOS DE SOUZA EXECUTADO: ELEICAO 2018 

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO DEPUTADO ESTADUAL, ACACIO JOSE 

ROZENDO FALCAO, DEMOCRATAS Vistos e examinados. Defiro o pedido 

de busca de endereços junto ao Sistema Infojud (anexo). Após, intime-se 

a parte autora para se manifestar em 15 (quinze) dias. Outrossim, DEFIRO 

o pedido de mandado de intimação do requerido PARTIDO DEMOCRATAS – 

DEM, conforme pleiteado pelo autor. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008946-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAICARA TENIS CLUB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de JOSÉ SALMEN HANZE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008946-25.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): CAICARA TENIS CLUB REU: ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN 

HANZE Vistos e examinados. Tendo em vista o teor da certidão de id 

26341075 DETERMINO as seguintes providências: i) nos termos do art. 72, 

II, e parágrafo único do Código de Processo Civil, NOMEIO curador 

especial ao revel citado por edital na pessoa de um dos Defensores 

Públicos que atuam nesta Comarca, devendo ser intimado da nomeação e 

para apresentar manifestação no prazo legal; ii) DÊ-SE vistas ao Ministério 

Público; e iii) tudo cumprido, intimem-se as partes para se manifestarem em 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009728-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA APARECIDA MESQUITA (INVENTARIANTE)

VAGNO RODRIGUES DA SILVA (ESPÓLIO)
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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: 1009728-32.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): N C IMOVEIS LTDA INVENTARIANTE: ROSA APARECIDA 

MESQUITA ESPÓLIO: VAGNO RODRIGUES DA SILVA Vistos e 

examinados. Verifica-se dos autos que o autor iniciou a ação indicando o 

ESPOLIO DE VAGNO RODRIGUES DA SILVA no polo passivo; e, 

posteriormente, requereu a inclusão de ROSA APARECIDA MESQUITA em 

referido polo. Assim, a serventia inclusive procedeu com a alteração dos 

dados do processo no Sistema Pje. Todavia, posteriormente a autora 

sustenta que a Sra. Rosa compareceu à audiência de conciliação e 

assinou o termo como representante do espólio, o que supriria a sua 

citação pessoal. Diante de tal contexto, determino a intimação da autora 

para que esclareça quem compõe o polo passivo da lide que interpôs: O 

ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGUES DA SILVA, representado pela 

inventariante Rosa (que já está devidamente citado)? Ou ROSA 

APARECIDA MESQUITA (que ainda não foi citada)? Ou ambos? Após, a 

manifestação da autora, que deverá ocorrer no prazo legal, tornem 

imediatamente conclusos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015135-82.2019.8.11.0003

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:

ANA JESSICA MACEDO DA SILVA REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015135-82.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ANA JESSICA MACEDO DA SILVA REZENDE Vistos e 

examinados. A notificação extrajudicial para constituição em mora do 

devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão, sob pena de indeferimento da inicial. No caso, verifica-se que 

a parte autora não comprovou a mora do devedor, tendo em vista que a 

correspondência enviada ao endereço da parte requerida foi devolvida 

pelos correios pelo motivo “mudou-se”. É certo que a constituição em mora 

do devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação busca e 

apreensão, bem como o edital de protesto somente pode ser reputado 

válido após o esgotamento de meios para localização do devedor. Neste 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 

Inteligência da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

1001565-37.2016, DESA, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018) Dessa forma, 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. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016670-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDO DE JESUS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016670-46.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ERONILDO DE JESUS CAMPOS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Anteriormente ao recebimento da inicial, proceda-se a exclusão de todos 

os documentos juntados no Id. 27529679 a 28539738, com exceção do 

despacho proferido no Id. 27546487. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003308-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI SOUZA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLÉIA DOS ANJOS DOURADO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003308-40.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MICHELI SOUZA ROSA REU: CRISLÉIA DOS ANJOS DOURADO 

Vistos e examinados. Em tempo, oficiem-se: a) as operadoras de telefonia 

(VIVO, CLARO, OI, TIM para prestem informações acerca da titularidade e 

dados cadastrais referente as contas telefônicas (66) 99919-0898 e (66) 

9852-5957, no prazo de 30 (trinta) dias; b) a rede social INSTAGRAM para 

que informe todos os dados cadastrais referente a conta “mr.michelinv”, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Esclareço, desde já, que nada obsta que o 

pleito liminar seja revisto após a juntada de novas provas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000004-34.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GARCIA NETO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000004-34.2019.8.11.0014. 

AUTOR(A): LEANDRO SANTANA BARBOSA REU: ANTONIO GARCIA 

NETO Vistos e examinados. Defiro o parcelamento das custas nos termos 

requeridos, consoante disposição do art. 98, § 6º, do Código de Processo 

Civil. Com a juntada do comprovante da primeira prestação, conclusos 

para recebimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000943-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

ISONEL DA SILVA ABREU (REU)

CLESIO IZIDORO MARQUES (REU)

JOAO BATISTA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000943-13.2020.8.11.0003 Vistos etc. A 

demandante pleiteia a tutela de urgência para determinar a imediata 

suspensão das cobranças das parcelas do imóvel, bem como que os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 51 de 186



requeridos se abstenham de incluir seu nome no rol dos inadimplentes. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como 

requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

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

processo. Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se 

que o demandante possui em seu nome contrato de promessa de compra 

e venda de imóvel com a ré. Não consta nos autos qualquer documento 

capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de 

modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao 

demandante quanto ao pleito antecipatório. Assim, não há como impedir 

que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se 

encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como 

lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. In 

casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o 

que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos 

documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora. 

Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve conduzir o 

magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre os fatos 

narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de probabilidade da 

versão apresentada pelo autor’. É imprescindível acrescentar que a 

verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à 

plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 

efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de 

ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 490). 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de justiça 

gratuita. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. MILENE APARECIDA PERERIA 

BELTRAMINI Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014678-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTIANE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

JOANICE PEREIRA DE SOUZA OAB - 208.319.601-59 (REPRESENTANTE)

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):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1014678-50.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): KELLY CRISTIANE SOUZA ALVES REPRESENTANTE: JOANICE 

PEREIRA DE SOUZA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez 

que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de abril de 2020 às 08:30 horas. A parte 

requerida compareceu espontaneamente nos autos, inclusive juntando 

contestação. III – Da tutela Em se tratando de pedido de antecipação de 

tutela, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos 

requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a 

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

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

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

processo. No caso dos autos, entendo que não estão presentes os 

requisitos para a antecipação de tutela, de modo que é indiscutível que 

seja iniciado o devido processo legal, com a formação do contraditório e o 

melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. Importante 

consignar que a parte autora deixou de proceder a juntada de histórico de 

pagamento e consumo dos últimos 12 (doze) mês, embora devidamente 

intimada, de modo que não há como saber se existem outros débitos em 

aberto. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA PROVISÓRIA. CPC, ART. 300. REQUISITOS. PLAUSIBILIDADE. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO. 

CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. LIMINAR. 

INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I 

Descabe falar em nulidade da decisão, quando o magistrado registra, 

ainda que concisamente, os fundamentos que o levaram a indeferir a 

liminar. PRELIMINAR REJEITADA II - A concessão da tutela provisória de 

urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado, o risco de dano 

grave e a reversibilidade da medida jurisdicional postulada. III - Não 

configurado o requisito probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do 

CPC, e havendo necessidade de instruir a causa, com ampla defesa e 

contraditório, para viabilizar a segura avaliação dos fatos constitutivos 

invocados, impõem-se o não provimento do recurso e a manutenção do 

decisum agravado que não concedeu a tutela provisória. RECURSO NÃO 

PROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 

0027628-56.2017.8.05.0000, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira 

Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 24/07/2018 ) (TJ-BA - AI: 

00276285620178050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2018) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. - Para a concessão da tutela provisória é necessário 

que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC 

- No caso dos autos, a parte agravante não demonstra a probabilidade do 

direito, devendo a situação exposta ser objeto da devida instrução 

processual, de modo que não há motivos que autorizam, neste momento 

processual, a tomada de medida tão grave para ser deferida sem a devida 

instrução do feito e, ainda, esgota os pedidos da inicial. AGRAVO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079018321, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AI: 70079018321 RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima 

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

28/02/2019) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, 

devendo a situação exposta ser objeto da devida instrução processual. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010530-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

DALACORTE TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

EDSON CESAR HECKLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL OAB - PR35268 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010530-64.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ZENAIDE DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: DALACORTE 

TRANSPORTES EIRELI - ME, EDSON CESAR HECKLER Vistos e 

examinados. Chamo o feito à ordem I – Da citação Analisando os autos, 

observa-se que a citação encaminhada para o endereço da parte 

requerida Edson Cesar Heckler foi recebida por terceira pessoa, 

consoante cópia do aviso de recebimento – AR (Id. 12186708). 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, 

renove-se a citação do requerido Edson Cesar Heckler por oficial de 

justiça. II – Da denunciação Cite-se a denunciada à lide, para, querendo, 

apresentar contestação no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003226-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANO LOURENCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MACHADO SANTANA (REU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003226-09.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): LAURIANO LOURENCO DOS SANTOS REU: CLEBER 

MACHADO SANTANA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

23 de abril de 2020, às 10:30 horas. 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. III – Da tutela Em se tratando de 

pedido de antecipação de tutela, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Sob essa ótica, para que se antecipem os 

efeitos da tutela é imprescindível a existência de subsídios probatórios 

mínimos quanto ao direito postulado, assim como o perigo de dano. No 

caso dos autos, não há falar na presença dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, sendo prudente aguardar a formação do 

contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial, 

sobretudo porque o pedido liminar se revela de natureza satisfativa, 

havendo, ainda, risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. TUTELA 

PROVISÓRIA. CPC, ART. 300. REQUISITOS. PLAUSIBILIDADE. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO. 

CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. LIMINAR. 

INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I 

Descabe falar em nulidade da decisão, quando o magistrado registra, 

ainda que concisamente, os fundamentos que o levaram a indeferir a 

liminar. PRELIMINAR REJEITADA II - A concessão da tutela provisória de 

urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado, o risco de dano 

grave e a reversibilidade da medida jurisdicional postulada. III - Não 

configurado o requisito probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do 

CPC, e havendo necessidade de instruir a causa, com ampla defesa e 

contraditório, para viabilizar a segura avaliação dos fatos constitutivos 

invocados, impõem-se o não provimento do recurso e a manutenção do 

decisum agravado que não concedeu a tutela provisória. RECURSO NÃO 

PROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 

0027628-56.2017.8.05.0000, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira 

Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 24/07/2018 ) (TJ-BA - AI: 

00276285620178050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2018) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. - Para a concessão da tutela provisória é necessário 

que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC 

- No caso dos autos, a parte agravante não demonstra a probabilidade do 

direito, devendo a situação exposta ser objeto da devida instrução 

processual, de modo que não há motivos que autorizam, neste momento 

processual, a tomada de medida tão grave para ser deferida sem a devida 

instrução do feito e, ainda, esgota os pedidos da inicial. AGRAVO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079018321, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AI: 70079018321 RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima 

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

28/02/2019) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003308-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI SOUZA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLÉIA DOS ANJOS DOURADO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003308-40.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MICHELI SOUZA ROSA REU: CRISLÉIA DOS ANJOS DOURADO 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Recebo a inicial, uma vez que 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de abril de 2020 às 08:00 horas. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. III 

– Da tutela Em se tratando de pedido de antecipação de tutela, necessário 

se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do 
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direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo 

diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

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

processo. No caso dos autos, entendo que não estão presentes os 

requisitos para a antecipação de tutela, de modo que é indiscutível que 

seja iniciado o devido processo legal, com a formação do contraditório e o 

melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial. Isto porque, neste 

momento, não há prova nos autos de que o perfil que está veiculando as 

mensagens ofensivas foi, de fato, criado pela parte requerida ou que o 

número de telefone indicado na inicial também seja de sua propriedade. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA PROVISÓRIA. CPC, ART. 300. REQUISITOS. PLAUSIBILIDADE. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO. 

CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. LIMINAR. 

INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I 

Descabe falar em nulidade da decisão, quando o magistrado registra, 

ainda que concisamente, os fundamentos que o levaram a indeferir a 

liminar. PRELIMINAR REJEITADA II - A concessão da tutela provisória de 

urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado, o risco de dano 

grave e a reversibilidade da medida jurisdicional postulada. III - Não 

configurado o requisito probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do 

CPC, e havendo necessidade de instruir a causa, com ampla defesa e 

contraditório, para viabilizar a segura avaliação dos fatos constitutivos 

invocados, impõem-se o não provimento do recurso e a manutenção do 

decisum agravado que não concedeu a tutela provisória. RECURSO NÃO 

PROVIDO (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 

0027628-56.2017.8.05.0000, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira 

Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 24/07/2018 ) (TJ-BA - AI: 

00276285620178050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2018) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. - Para a concessão da tutela provisória é necessário 

que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC 

- No caso dos autos, a parte agravante não demonstra a probabilidade do 

direito, devendo a situação exposta ser objeto da devida instrução 

processual, de modo que não há motivos que autorizam, neste momento 

processual, a tomada de medida tão grave para ser deferida sem a devida 

instrução do feito e, ainda, esgota os pedidos da inicial. AGRAVO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70079018321, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AI: 70079018321 RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima 

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

28/02/2019) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, 

devendo a situação exposta ser objeto da devida instrução processual. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003320-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO RIBEIRO DE ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENICE GABRIEL DA COSTA OAB - MT13891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003320-54.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DELCIO RIBEIRO DE ESPINDOLA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos e examinados. Analisando os 

autos, observa-se que se trata processo endereçado ao Juizado Especial 

da Comarca de Rondonópolis/MT. Dessa forma, declino da competência de 

processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a sua 

redistribuição para um dos Juizados Especiais desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1003427-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO BARROS DUARTE (REQUERIDO)

RICARDO DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003427-98.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: HUGO 

BARROS DUARTE, RICARDO DA SILVA PEREIRA Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que se trata de ação de jurisdição 

voluntária. Dessa forma, declino da competência de processar e julgar o 

presente feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para 

uma das Varas de Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003415-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA OAB - MT8064-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003415-84.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR EXECUTADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que se trata de cumprimento de 

sentença provisório, referente ao Processo nº 0012807-12.2013 – 732642 

que tramitou na 2ª Vara Cível desta comarca. Dessa forma, declino da 

competência para processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a redistribuição para a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rondonópolis/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003555-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODEGUER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003555-21.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BENEDITO RODEGUER JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que se trata processo endereçado ao 

Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT. Dessa forma, declino 

da competência de processar e julgar o presente feito e, 

consequentemente, determino a sua redistribuição para um dos Juizados 

Especiais desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003490-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRINK'S E-PAGO TECNOLOGIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA MARYELLEN SILVA OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003490-26.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BRINK'S E-PAGO TECNOLOGIA LTDA. EXECUTADO: PAULA 

MARYELLEN SILVA OLIVEIRA - ME Vistos e examinados. Analisando os 

autos, observa-se que o presente feito foi distribuído por dependência ao 

Processo nº 0009583-95.2015 em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT. Dessa forma, proceda-se a sua redistribuição com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013059-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUCIANO E SILVA OAB - MG127363 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARQUES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1013059-85.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA EXECUTADO: JOAO 

MARQUES JUNIOR Vistos e examinados. Face o teor da certidão retro, 

determino o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003625-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA OAB - PR54179 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIZ THEOBALD (REU)

TRANSPORTES LAURA E FERNANDA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003625-38.2020.8.11.0003. 

AUTOR: RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA 

REU: TRANSPORTES LAURA E FERNANDA LTDA - ME, EVANDRO LUIZ 

THEOBALD Vistos e examinados. I - Da inicial Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 27 de abril de 2020 às 09:00 horas. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem 

como proceda-se a intimação da parte autora. II – Da tutela de urgência 

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: a) elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). No que diz respeito ao 

pleito de descarregamento do produto transportado, ressai dos autos a 

presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Isso porque 

os requerentes instruíram a inicial com documentos que revelam o efetivo 

transporte da carga de soja em grãos, o que, nessa quadra processual, 

se apresenta suficiente para demonstrar a probabilidade do direito. Por 

sua vez, a negativa para descarga pelo motorista representa o perigo de 

dano, porquanto inimaginável a manutenção prolongada do bem no 

caminhão, dada a possibilidade do seu perecimento. Ante o exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida 

promova a descarga do bem descrito na inicial, no próximo agendamento 

previsto, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000 (três mil reais). 

Intimem-se. Cumpra-se por oficial plantonista, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000648-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000648-10.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA - ME 

REU: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA Vistos e examinados. Aportou 

nos autos notícia de que as partes transacionaram no feito principal. 

Dessa forma, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas, 

nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006791-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO IZACO DALMAGRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CRISTINO PEREIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA OAB - MT0015991A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. As partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal. Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, 

incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o 

arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010152-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010152-74.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EXECUTADO: 

RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA - ME Vistos e 

examinados. Homologo o acordo entabulado entre as partes para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos e, consequentemente, JULGO 
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EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios na forma 

pactuada. Transitado em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006447-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL DOS SANTOS SAMOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006447-68.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVANIL DOS SANTOS SAMOEL REQUERIDO: JOSE 

PEREIRA DE OLIVEIRA Vistos e examinados. O presente feito encontra-se 

abandonado pela parte autora há mais de 30 (trinta) dias, tendo a mesma 

deixado de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, conforme 

certidão lançada pela serventia. Houve a intimação do advogado da 

autora, bem como a sua intimação pessoal, ambas sem resposta. Isto 

posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se. As custas processuais deverão ser 

suportadas pela parte autora. Sem condenação em honorários 

advocatícios, haja vista a ausência de contestação. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015019-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA DE AMORIM (AUTOR(A))

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 SENTENÇA Processo: 1015019-76.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE ROSA DE AMORIM REU: SEGURADORA LÍDER Vistos e 

examinados. Analisando os autos, extrai-se que a parte autora não 

procedeu à juntada de prévio comprovante de requerimento administrativo 

não atendido para recebimento do seguro DPVAT. Instada a proceder à 

emenda à inicial, persistiu com a irregularidade, conforme se observa pelo 

documento juntado no Id. 28774589. Dessa forma, indefiro a petição inicial 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Transitado em julgado, arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1006103-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RICHTIC (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BARALDI OAB - MT21110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEONIR RICHTIC (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006103-53.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): GILMAR RICHTIC REU: DEONIR RICHTIC Vistos e examinados. 

HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, noticiado nos autos. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes, ou pelo autor, se o pacto for silente. Após o cumprimento de todas 

as formalidades necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou 

restrições, providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012888-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MOREIRA DA COSTA ESPOZETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1012888-31.2019.8.11.0003 REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO - MT23683-A REQUERIDO: LUCAS MOREIRA DA COSTA 

ESPOZETTI DECISÃO Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora 

pela desistência da presente ação. Não há informações de que o 

requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos 

autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003604-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MOURA ZAMBONATO (REU)

 

PROCESSO n. 1003604-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIANO LUIZ 

GONCALVES ITACARAMBI SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RENATO OCAMPOS CARDOSO POLO PASSIVO: RAFAEL MOURA 

ZAMBONATO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 3 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002913-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLYTOUR VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

MEGA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Impulsionamento Nos termos da legislação 

em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte autora para, em cinco dias, 

manifestar-se sobre a devolução do mandado (ID 29732149), indicando o 
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atual e correto endereço da requerida (Mega & Cia Ltda - ME) ou 

postulando o que entender de direito. RONDONÓPOLIS, 3 de março de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012787-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BERNARDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Impulsionamento Considerando a 

impossibilidade de citação do requerido, bem como o tempo exíguo para a 

realização da audiência, cancelo o referido ato e nos termos da legislação 

em vigor , PROV. 55/07-CG/MT, intimo a parte autora para, em cinco dias, 

manifestar-se sobre a devolução do mandado (ID 28261927), indicando o 

atual e correto endereço da requerida ou postulando o que entender de 

direito. RONDONÓPOLIS, 3 de março de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO 

ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003636-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE GUIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003636-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIANE GUIDO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 09:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 3 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012178-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29762908) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 3 de março de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012196-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BEATRIZ ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29759753) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 3 de março de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011229-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CICERA MARQUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Impulsionamento Em que pese o teor da 

ata de audiência, compulsando os autos verifico que a requerida 

apresentou contestação em data anterior à audiência, conforme consta do 

ID 28989208, a qual é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para intimar 

a parte autora para, em cinco dias, caso queira, apresentar impugnação. 

RONDONÓPOLIS, 3 de março de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO 

ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY DE SOUZA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002460-53.2020.8.11.0003. 

AUTOR: VALDECY DE SOUZA MACEDO REU: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C 

DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por VALDECI DE 

SOUZA MACEDO em desfavor de OI MOVEL S.A, todos com qualificação 

nos autos. A parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela de 

urgência objetivando determinação judicial para que a empresa reclamada 

cesse, imediatamente, os telefonemas ao número do autor, inclusive as 

mensagens de cobranças e abstenha-se de incluir seu nome nos 

Cadastros Restritivos de Crédito. Pois bem. 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 
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vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do 

pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. Quanto 

ao pleito de antecipação de tutela, de início, cabe destacar que não há 

óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). E, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, 

para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte 

requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada 

tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado (art. 300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a 

inicial e documentos com ela acostados, verifico a presença dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória. Quanto a fumaça do bom 

direito, aduz a parte autora não ter nenhum vínculo contratual junto à 

requerida, alega ainda que as ligações de cobranças no telefone celular 

do autor, é direcionada à uma pessoa com nome de Ivonete Priscila Morima 

Manomuttsa, e que vem recebendo frequentes ligações de cobranças, 

que aduz serem indevidas, alega ainda que devido a essas cobranças, 

tem sofrido sérios incômodos. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostadas aos autos, que comprovam 

as diversas ligações, oriundas da reclamada, restando inequívocas as 

provas e verossímeis a alegação do autor. De outra banda, o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos dessas diversas ligações e mensagens 

de cobrança, ao que tudo indica têm trazido aborrecimentos ao autor, por 

dívidas que entende serem indevidas. 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 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 adote, até o julgamento 

final da presente demanda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (por si 

ou por suas empresas contratadas) de continuar a efetuar ligações para o 

telefone do requerente, até julgamento final da presente demanda; 

Outrossim, determino que a parte reclamada abstenha-se de negativar o 

nome da parte autora, e caso já tenha feito, providencie no prazo de 05 

(cinco) dias, a exclusão do nome da mesma junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, tão somente com relação aos débitos em discussão. Caso a 

parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo 

estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para 

cada cobrança subsequente à intimação desta decisão, 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 polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DOS SANTOS LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001582-31.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: SUELI DOS SANTOS LEMES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha 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 a reclamante recebeu uma 

cobrança no valor de R$ 6.875,76 (seis mil oitocentos e setenta e cinco 

reais e setenta e seis centavos), com vencimento em 30/11/2017. Alega 

desta forma, que a referida fatura é referente a um parcelamento de 

divida, em decorrência de um suposto consumo. 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 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 6-103037-8, 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. 
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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: 1013007-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GASTAO FARIA DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER NOGUEIRA DE LIMA OAB - PR93133 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em Julgado Certifico e dou fé, 

que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

RONDONÓPOLIS, 2 de março de 2020 MARCO AURELIO BENEVENUTO 

KROMBERG SEDE DO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003593-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003593-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO ROMULO 

FAGUNDES DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 

ACASSIO MUNIZ JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 17/06/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 3 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003603-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MOURA ZAMBONATO (REU)

 

PROCESSO n. 1003603-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIANO LUIZ 

GONCALVES ITACARAMBI SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RENATO OCAMPOS CARDOSO POLO PASSIVO: RAFAEL MOURA 

ZAMBONATO 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: 17/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012177-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES ATHAIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LEMES BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012177-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROBERTO ALVES ATHAIDE REQUERIDO: JOAO BATISTA 

LEMES BORGES Vistos. A parte Requerida comparece nos autos 

pleiteando a redesignação da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 11/03/2020 às 09h00min, tendo em vista que fora 

anteriormente designada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de 

Coxim, audiência no Processo n°. 0802345-96.2019.8.12.0011, para a 

mesma data, onde se faz imperiosa a presença do advogado constituído 

pelo requerido. Apresentou documentos comprovando suas alegações. 

Deste modo, a fim de evitar prejuízo às partes designo nova audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de Março de 2020, às 08:00 horas. 

Intimem-se as partes, cientificando-as de que deverão comparecer 

acompanhadas de seus advogados e, no máximo, de 03 testemunhas. 

Caso queiram que as mesmas sejam intimadas por este Juízo, deverão 

requerer até 10 (dez) dias antes da realização da audiência instrutória. 

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: 1003622-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GETULIO REZENDE BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003622-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO GETULIO 

REZENDE BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ATILA RODRIGUES 

JAPIASSU DOS SANTOS, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 17/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003627-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GETULIO REZENDE BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1003627-08.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO GETULIO 

REZENDE BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ATILA RODRIGUES 

JAPIASSU DOS SANTOS, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 17/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 
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CEP: 78710-100 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003629-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE GUIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003629-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIANE GUIDO 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE LIMA 

CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 17/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011112-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011112-93.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE VIEIRA BORGES REQUERIDO: FACEBOOK 

SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O feito 

comporta julgamento antecipado da lide, não sendo necessária dilação 

probatória. Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER propostas por LUIZ 

HENRIQUE VIEIRA BORGES em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO 

BRASIL LTDA, todos qualificados. Pugna o reclamante para impelir a 

Requerida a recolocar como administrador da página “Moçada Brutaa” e, 

subsidiariamente, o completo cancelamento da página a fim de retirar do 

site suas informações pessoais que ainda estão expostas na página de 

domínio da empresa Requerida. Pois bem. Considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Definidas estas 

questões, ressalta-se que, recentemente, editou-se a Lei n° 12.965/2014 

(Marco Civil) que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para 

o uso da internet em solo nacional, a qual, em primeiro lugar, tem por 

fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como, dentre outros 

princípios, a garantia de sua liberdade, comunicação e manifestação de 

pensamento, nos termos da Constituição Federal. Nesse norte, 

cuidando-se de direitos fundamentais, com colisão, em decorrência de 

direitos de diferentes titulares, deve-se operar a figura da ponderação de 

valores, mediante aplicação do princípio da proporcionalidade, decorrente 

de cada caso concreto. E, diante de tal aspecto, dada a circunstância da 

teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, necessária se faz 

afastar eventuais abusos ou lesões de um titular de direito contra outro no 

seu gozo. No presente caso restou incontroverso que o promovente era 

criador e proprietário da página intitulada “Moçada brutaa”, bem como que 

fora vítima de invasão por Hackers que o impediram de ter acesso a suas 

informações pessoais ali inseridas, conforme enxerto virtual “UID 

306429090004036”. Nota-se ainda que a parte autora comprova 

satisfatoriamente a identificação clara e especifica do conteúdo, 

justificando sua recolocação como administrador da página “Moçada 

Brutaa” em virtude de invasão perpetrada por terceiros. Assim, no cotejo 

dos elementos até aqui postos, mostra-se perfeitamente possível à 

adoção das medidas pretendidas pela parte autora, de modo a se 

determinar, frente ao disposto no artigo 19 e parágrafos, da Lei nº 

12.965/2014, a recolocação como administrador da página e, diante de 

eventual impossibilidade de tal medida, a indisponibilidade dos enxertos 

das páginas virtuais indicadas aos autos. DISPOSITIVO Ante ao exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para CONDENAR 

a parte requerida em obrigação de fazer, recolocando o requerente como 

administrador da página “Moçadaa Bruta” (UID 306429090004036) e, no 

caso de impossibilidade de cumprimento da medida, a indisponibilidade 

definitiva de tal conteúdo. DECLARO extinto o processo, com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo 

(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT, 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014067-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE ORMOND (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014067-97.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO JOSE ORMOND REQUERIDO: FRANCISCO PEREIRA 

DO NASCIMENTO Vistos etc., Homologo o acordo entabulado entre as 

partes para que surta os efeitos legais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após as formalidades legais e de praxe, proceda-se com 

o arquivamento dos autos. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT, 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013550-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISBELA DA SILVA MONTANARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013550-92.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FLORISBELA DA SILVA MONTANARI REQUERIDO: BRASIL 

CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, 

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Por imperativo cronológico, passo a análise das preliminares 

arguidas pelas reclamadas: I – ILEGITIMIDADE PASSIVA Tal preliminar não 

merece amparo, pois tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo portanto responder pelos prejuízos causados ao consumidor em 

decorrência da assunção de riscos da atividade. II – INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA Rejeito a preliminar da defesa 

no tocante à incompetência deste juízo em razão da matéria, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 
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esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS COM 

PEDIDO DE DANOS MORAIS propostas por FLORISBELA DA SILVA 

MONTANA em face de BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA e EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA ME, todos 

qualificados. Pois bem. O pedido autoral é improcedente, senão vejamos: 

O cerne da irresignação, no entanto, está consubstanciado no fato de que 

a parte autora aduz que não consentiu em efetuar contratação de cartão 

de crédito, alegando que estaria sofrendo danos de ordem moral em razão 

de suposta falha no serviço prestado pelas Rés, uma vez que, 

supostamente, vem recebendo faturas com valores muito elevados. 

Ocorre que as empresas reclamadas lograram êxito em apresentar fatos 

extintivos dos direitos da parte autora, comprovando com suporte 

documental que as cobranças em liça que a autora aduz como abusivo 

corresponde à utilização de cartão para facilitar o parcelamento das 

compras efetuadas no estabelecimento da segunda reclamada, cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Sendo assim, não 

restando comprovada a prática de qualquer conduta ilícita praticada pelas 

reclamadas, a improcedência de todos os pedidos, no modo como foi 

exposto, é medida de rigor a se impor na presente situação. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e 

IMPROCEDENTE os danos morais. DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. 

Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015674-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PLACEDINA SEVERINO DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015674-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PLACEDINA SEVERINO DE FREITAS REQUERIDO: JOSE 

DOS SANTOS Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o 

reclamado foi regularmente citado, mas não compareceu à audiência de 

conciliação, tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela 

qual decreto sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. 

Com efeito, a parte reclamante é credora do reclamado da quantia R$ 

1.471,00 (mil quatrocentos e setenta e um reais), devidamente atualizado. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da 

inicial da parte reclamante, com a extinção do processo com julgamento do 

mérito para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 

1.471,00 (mil quatrocentos e setenta e um reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento da dívida e 

acrescido de juros de mora de 1% desde a citação (arts. 404 e 405 do 

CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo 

(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT, 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012310-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA BOCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOISE PRETEL SCRAMIN - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012310-68.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IRIA BOCK REQUERIDO: LOISE PRETEL SCRAMIN - ME 

Vistos etc., Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta 

os efeitos legais e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após as formalidades legais e de praxe, proceda-se com o arquivamento 

dos autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015261-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALONIDIO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015261-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALONIDIO LUIZ DA SILVA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Por imperativo cronológico, passo a 

análise das preliminares arguidas pelas reclamadas: I – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Tal preliminar não merece amparo, pois tratando-se de relação 

de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços 

é objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz 

do que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo portanto responder pelos prejuízos causados ao consumidor em 

decorrência da assunção de riscos da atividade. II – INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA Rejeito a preliminar da defesa 

no tocante à incompetência deste juízo em razão da matéria, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS c/c DANOS MORAIS proposta por ALONIDIO LUIZ DA SILVA 

em face de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e LG 

ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA, todos qualificados. Aduz que adquiriu 

um smartphone de fabricação da segunda reclamada “LG modelo 

LMX210BMW K9 LG/2C/5’’, entretanto, o produto veio a apresentar 

defeitos em seu funcionamento após pouco tempo de uso (descarga 
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incomum da bateria). Assim, procurou as reclamadas para procederam 

com a substituição ou reparo do produto, sem lograr êxito, motivando a 

propositura da presente ação. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Sendo objetiva a 

responsabilidade das reclamadas, na qualidade de fornecedora e 

fabricante do produto, deve comprovar o adimplemento das obrigações 

contratuais e prestação adequada do serviço. Não obstante, à reclamante 

incumbe a prova do vício do serviço ou produto, uma vez que, provado 

este, provado estará o dano. Em complementação, registro serem 

inegáveis os transtornos causados em decorrência do não reparo do 

produto no prazo ajustado, já que criou uma expectativa legítima de 

recebê-lo no prazo pactuado e ficou privado do bem. O inadimplemento 

contratual por parte das Reclamadas ainda foi agravado pelo seu descaso 

na solução do problema. Nos termos do art. 18 do CDC, verificando o 

consumidor a ocorrência de vícios de qualidade, que torne o produto 

inadequado ao fim a que se destina e não sendo sanado o defeito no 

prazo de 30 (trinta) dias, pode ser exigido do fornecedor: i) a substituição 

do produto, ii) a restituição do valor pago ou o iii) abatimento proporcional 

do preço. Nesse diapasão, a jurisprudência: (GRIFO) “APELAÇÕES. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. Verificada a 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da autora que adquiriu 

aparelho para utilização em seu trabalho, cabe a flexibilização do conceito 

de consumidor, autorizando-se a aplicação das normas consumeristas. 

VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. 

DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. (...). RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. 

PERDAS E DANOS. (...) In casu, evidenciado o vício de qualidade do bem, 

sem que a requerida, no prazo legal, tenham sanado o defeito, tem direito 

à consumidora à restituição danos decorrentes do desfazimento do 

negócio. Inteligência do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do 

Consumidor. (...)” (Apelação Cível Nº 70042676122, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Balson Araújo, Julgado em 

29/03/2012) No caso em exame, o vício do produto adquirido pelo 

Reclamante exsurge do termo de coleta para encaminhamento a 

assistência técnica autorizada, sendo certo, ainda, que a parte Reclamada 

não se desincumbiu do ônus que lhe competia em refutar as alegações 

verossímeis declinadas pela parte Reclamante no sentido de que tentou de 

todas as formas solucionar a questão administrativamente, devendo, 

portanto, valer-se da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII 

do CDC. Ora, quando o artigo 18 do CDC menciona que o vício deve tornar 

o produto impróprio para o consumo ou lhe diminuir o valor, evidentemente 

que tais requisitos devem ser observados diante do caso concreto e em 

relação às legítimas expectativas do consumidor. Nesse contexto, não 

restam dúvidas quanto à obrigação das Reclamadas, mormente, porque no 

caso de vício de adequação do produto ou do serviço, é ônus de todos os 

fornecedores sanar o defeito relativo ao funcionamento, adequação do 

produto ou serviço que se propõe a comercializar, e, de imediato, sem 

qualquer custo adicional ao Consumidor, reputando-se nula a eventual 

cláusula de exoneração da responsabilidade. Nesse passo, não há se 

olvidar que os fatos alinhavados na exordial apresentam-se verossímeis 

diante das assertivas de defesa das Reclamadas, porquanto a parte 

Autora tentou de todas as formas solucionar o deslinde da questão, e as 

Reclamadas nada fizeram para sanar os vícios/defeitos do produto de 

forma célere e sem maiores dificuldades, consequentemente implica em 

dizer que a parte Reclamante não foi atendida em tempo e modo como 

determina a Lei. Demais disso, poderia a própria Reclamada HAVAN ter se 

engajado na solução do problema apresentado pela parte Reclamante, e 

não imputar a responsabilidade exclusivamente ao fabricante do produto. 

DO DANO MORAL Quanto aos danos morais cumpre ressaltar que é 

perfeitamente passível de ressarcimento o dano moral causado no caso 

em exame, tendo em vista o descaso e a desconsideração com que foi 

tratado o consumidor, a qual adquiriu produto com o objetivo de utilizar 

regularmente e se viu privado da comodidade que este a proporcionaria, 

em virtude da desídia das reclamadas. Fatos como este não podem chegar 

ao Poder Judiciário, deveriam ser resolvidos nas vias administrativas; 

verifico que restou estampada a desídia das Reclamadas para a 

Reclamante, o que acarreta na típica lesão moral, o que atinge o direito 

subjetivo, pois até a presente data o problema não restou solucionado, a 

expectativa foi frustrada, as consequências da má prestação do serviço 

não há dúvida que atingem qualquer cidadão, configurando-se o dano in re 

ipsa, porquanto a prova da lesão é dispensável, ou seja, dano presumido. 

Quanto ao quantum, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se 

presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio-pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve 

ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. No caso em comento, a parte Reclamante não forneceu dados 

suficientes para extrair suas reais condições econômicas ou aferir o seu 

patrimônio, de modo que, levando-se em conta o caráter sancionatório da 

medida, bem como diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se 

razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por 

danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa do Reclamante. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à 

exordial para o fim de: A) CONDENAR as empresas Reclamadas a 

pagarem solidariamente a parte autora a quantia de R$ 799,08 (setecentos 

e noventa e nove reais e oito centavos) a título de restituição do produto 

defeituoso, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da compra produto, conforme nota fiscal 

juntada. B) CONDENAR as empresas Reclamadas a pagarem 

solidariamente a parte autora, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

DETERMINO, ainda, que a parte Reclamante coloque à disposição da 

Reclamada o produto defeituoso, devendo, para tanto, viabilizar a retirada 

quando da data e horário a ser convencionado entre as partes, mediante 

recibo a ser juntado aos autos, isso com o fim de evitar enriquecimento 

ilícito. DECLARO extinto o processo com resolução do mérito. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Rondonópolis-MT, Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000722-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH MARTINS MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR BATISTA PEREIRA (REU)

 

Considerando a devolução do AR (ausente), intimo o Promovente para 

manifestação em 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003653-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003653-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANE DE 

JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 17/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 62 de 186



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010572-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILEZIA MACHADO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON RODRIGUES DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010572-45.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: SILEZIA 

MACHADO MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALESKA 

MACHADO MARTINS POLO PASSIVO: ROBSON RODRIGUES DE 

AZEVEDO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 10/06/2020 Hora: 13:20, 

no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 3 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003657-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003657-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANE DE 

JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 17/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012460-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GALVAO RONDONOPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGM - ENGENHARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012460-49.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: GALVAO 

RONDONOPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: LUIZ CARLOS SOBRINHO - CONSTRUCOES - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 10/06/2020 Hora: 14:40 Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 25/11/2019 

Hora: 14:30 , no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 3 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001402-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001402-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: LUIS CARLOS 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNNA LUIZA 

QUEIROZ MOLATO 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: Data: 

17/06/2020 Hora: 15:20, no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis, 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014710-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE FREITAS MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1014710-55.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: VANESSA DE 

FREITAS MORENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIAN FRAGA DE 

CASTRO, VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR 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: Data: 17/06/2020 Hora: 15:40, 

Sala: Conciliação período vespertino Data: 27/02/2020 Hora: 13:20, no 

endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 3 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001402-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001402-15.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua UC 6/996020-4. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a 

grande diferença do consumo passado da requerente, haja vista se tratar 

de fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante dos 

tais débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela foto 

do padrão cortado juntada nos autos. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois 

se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 
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Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder 

a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na UC 

6/996020-4, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tão somente 

quanto à fatura no valor de R$ 8.258,42 (oito mil duzentos e cinquenta e 

oito reais e quarenta e dois centavos) referente à recuperação de 

consumo, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003404-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELLY FEITOSA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003404-55.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CELLY FEITOSA DE CARVALHO REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A., 

CLARO S.A Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Indenização por Danos Morais, onde a parte autora formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida proceda com o restabelecimento de sua linha telefônica, haja 

vista que não solicitou a portabilidade para a segunda requerida. 

Primeiramente, RECEBO a inicial, eis que preenche os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. A tutela antecipada objetiva o 

adiantamento dos efeitos da decisão final a ser proferida em processo de 

conhecimento com a finalidade de evitar danos ao direito subjetivo da 

parte. Assim sendo, a prova inequívoca a que se refere o legislador não é 

aquela que baste para a prolação da sentença, e sim, aquela que seja 

suficiente para o convencimento magistrado quanto à existência de 

verossimilhança nas alegações levantadas pela parte. Deste modo, os 

fundamentos apresentados por aquele que pretende a tutela antecipada 

devem ser relevantes e apoiados em prova idônea. No caso em apreço, a 

razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia que a 

parte autora é cliente da operadora Vivo S/A desde meados de 2018. 

Ocorre que em novembro de 2019, constatou que sua linha de celular não 

estava funcionando. Ao comparecer a uma das lojas da requerida, foi 

informada que este número teria sido portado para outra empresa, Claro 

S/A. No entanto, tal informação não procede, haja vista que não solicitou a 

referida portabilidade. Ademais, a linha de celular da requerente está 

desde NOVEMBRO/2019 indisponível, o que está acarretando transtornos, 

pois faz uso de tratamentos em Cuiabá pelo SUS e, suas comunicações 

para dar continuidade com os mesmos, dependem deste número de 

celular, qual seja 066-99690-3708, com a operadora Vivo S/A. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive pelo laudo médico com o referido número de 

celular como contato. Quanto ao perigo da demora, mostra-se evidente, 

pois tais descontos atentam contra a dignidade da pessoa humana da 

parte autora, pois reduz seu orçamento mensal, sendo indene de dúvidas 

que a mesma sofrerá danos ainda maiores, se a tutela postulada for 

deferida apenas no final da demanda, tendo em vista o prosseguimento do 

bloqueio em sua linha telefônica. Por outro lado, conceder a tutela de 

urgência, não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, pois não se trata de questão irreversível, 

podendo a medida liminar ser revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO conforme o disposto no 

art. 461, § 5° do Código de Processo Civil que a parte ré, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda com o RESTABELECIMENTO da linha de celular nº 

(66) 99690-3708, bem como todos os benefícios do plano inicialmente 

contratado com a Vivo S/A, até o julgamento final da presente demanda, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte 

reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos 

que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003533-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI JOAO SALLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA OAB - MT27031/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003533-60.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEONI JOAO SALLA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/2281448-7. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, levando em conta a grande 

diferença do consumo passado da requerente, haja vista que se trata de 

fatura eventual de recuperação de consumo. Ocorre que diante dos tais 

débitos, a reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela foto 
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do padrão cortado juntada nos autos. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, pois 

se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é considerado 

serviço essencial, certo que a sua interrupção causará irreparáveis 

prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida urgente. 

Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder 

a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na UC 

6/2281448-7, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tão somente 

quanto às faturas nos valores de R$ 3.105,00 (três mil cento e cinco 

reais) referente à recuperação de consumo e, R$ 172,33 (cento e setenta 

e dois reais e trinta e três centavos) com vencimento em 30/01/2020, até o 

final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003471-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSON ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003471-20.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANILSON ANTONIO DOS SANTOS REQUERIDO: OI MÓVEL 

S/A Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico com 

Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais, onde 

a parte autora postula concessão de tutela de urgência para que a 

requerida exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA 

e outros órgãos análogos, haja vista que desconhece a dívida que 

originou tal inserção. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside 

evidenciada pela juntada da certidão dando conta da negativação de seu 

nome e a notícia de que não possui relação comercial com a requerida, 

sendo que nunca contratou os serviços da empresa, no entanto, teve seu 

nome incluso nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelo extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, 

a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, tão somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja no 

valor de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais), referente ao 

contrato de nº 0005092350215927, enquanto estiver sendo discutido, ou 

seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001099-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001099-98.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE SANTOS DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais, onde a parte autora postula concessão de 

tutela de urgência para determinar que a requerida exclua seu nome dos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja 

vista que o débito cobrado encontra-se devidamente pago. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a parte autora alega em síntese, que o adimplemento do referido 

débito, ocorrera em 07 de novembro de 2019. Ocorre que após a quitação 

da dívida, a requerida incluiu o nome do reclamado dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em 

seu banco de dados, bem como o comprovante de pagamento do referido 

débito. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos 
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da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto de discussão judicial, a parte 

autora deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a requerida, providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do 

nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente 

com relação ao débito objeto desta ação, no valor de R$ 620,90 

(seiscentos e vinte reais e noventa centavos), referente ao contrato de nº 

00000000000981286191, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o 

final da presente demanda, sob pena de incorre em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CABRAL DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001167-48.2020.8.11.0003. 

AUTOR: VALERIA CABRAL DE SOUSA REU: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. Cuida-se de pedido de 

reconsideração de decisão que deferiu pedido de liminar determinando 

que a parte reclamada se abstenha de realizar o reajuste de 46,28% no 

valor da mensalidade, ficando limitado o ajustamento, até decisão final, ao 

porcentual de 7,54% (sete virgula cinquenta e quatro por cento), bem 

como que se abstenha de inserir o nome da parte reclamante nos Órgãos 

de Proteção ao Crédito e ainda, a manutenção do contrato do plano de 

saúde firmado entre as partes, ficando vedada a suspensão dos serviços 

de assistência médico-hospitalar, até o final da presente demanda. 

Analisando os autos, verifico que ainda não houve alteração da situação 

fática a ponto da não concessão da medida de urgência pleiteada pela 

parte autora, pelo menos nesta fase do processo. Assim, indefiro o pedido 

de reconsideração e MANTENHO a decisão lançada em ID 28999235 e 

tudo que nela consta, pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAYANNE STEPHANIE LACERDA DE SOUZA MORENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001143-20.2020.8.11.0003. 

AUTOR: HAYANNE STEPHANIE LACERDA DE SOUZA MORENO REU: 

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos. 

Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão que deferiu pedido de 

liminar determinando que a parte reclamada se abstenha de realizar o 

reajuste de 46,28% no valor da mensalidade, ficando limitado o 

ajustamento, até decisão final, ao porcentual de 7,54% (sete virgula 

cinquenta e quatro por cento), bem como que se abstenha de inserir o 

nome da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito e ainda, a 

manutenção do contrato do plano de saúde firmado entre as partes, 

ficando vedada a suspensão dos serviços de assistência 

médico-hospitalar, até o final da presente demanda. Analisando os autos, 

verifico que ainda não houve alteração da situação fática a ponto da não 

concessão da medida de urgência pleiteada pela parte autora, pelo menos 

nesta fase do processo. Assim, indefiro o pedido de reconsideração e 

MANTENHO a decisão lançada em ID 29711653 e tudo que nela consta, 

pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001609-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEMER FILHO NAZÁRIO RODRIGUES (REQUERIDO)

MAÍZA NAZÁRIO RODRIGUES (REQUERIDO)

LAURA HELENA NAZARIO MODESTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001609-14.2020.8.11.0003 

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 que recolha o valor de 26,00 (vinte 

e seis reais) referente à diligência, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 3 de 

março de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010393-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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D. D. A. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1010393-82.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, nota-se que foi arvorado na exordial pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, o qual passo a analisar neste momento. 

2. De proêmio, antes de deliberar quanto ao pleito de tutela antecipada, 

transcrevo a seguinte doutrina acerca da fixação dos alimentos: “A regra 

para fixação do encargo alimentar é vaga e representa apenas um 

standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). Dessa forma, abre-se ao juiz um 

extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais 

variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao 

dogma que norteia a obrigação alimentar: o principio da proporcionalidade. 

Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira 

Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em 

essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana 

diretamente das idéias de justiça, equidade, bom-senso, prudência, 

moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores 

afins; procede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível 

constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, segue a regra 

de interpretação para todo o ordenamento jurídico.” (DIAS, Maria Berenice. 

Manual de direito das famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013, p. 579). (grifo do autor) 3. A tutela antecipada tem o objetivo de 

satisfazer provisoriamente o direito pleiteado pela parte autora, com vistas 

a garantir que este não se perca ou deteriore durante o curso do 

processo, colocando em perigo iminente o direito à boa prestação 

jurisdicional. 4. Sobre o tema dispõe o art. 300, do Código de Ritos, in 

verbis: “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.” 5. A parte autora não deixa 

evidente, mormente nesta fase de cognição sumária, que desde o tempo 

da fixação da pensão alimentícia o requerido elevou a sua condição 

financeira, bem como que as necessidades do infante aumentaram, 

carecendo seu pleito de tutela de urgência de probabilidade do direito, 

conforme preconiza o art. 300, caput, do Diploma Processual Civil. 6. 

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO DE FAMÍLIA. 

REVISIONAL DE ALIMENTOS AFORADA PELO ALIMENTANTE. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. 

PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA CONSENSUALMENTE EM 2013 AOS 3 

FILHOS DE 10, 14 E 17 ANOS NO VALOR DE 50% DE UM SALÁRIO 

MÍNIMO PARA CADA. PRETENDIDA A REDUÇÃO PARA 15% SOBRE ESSE 

REFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE PEDREIRO AUTÔNOMO. 

DESEMPREGO. SUPOSTA REDUÇÃO DE LABOR E RENDA EM VIRTUDE DA 

CRISE ECONÔMICA. DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO NÃO COMPROVADO. 

AGRAVANTE SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL JÁ À ÉPOCA DA 

FIXAÇÃO CONSENSUAL DOS ALIMENTOS. RENDAS PRETÉRITA E ATUAL 

DESCONHECIDAS. REVÉS PROFISSIONAL IMPUTÁVEL AO MOMENTO 

FINANCEIRO DO PAÍS PLAUSÍVEL, MAS NÃO MINIMAMENTE 

DEMONSTRADO. TEMERÁRIA REDUÇÃO DE VERBA ESSENCIAL AO 

SUSTENTO DA PROLE SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DOS ATINGIDOS 

PELA MEDIDA OBJETIVADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

PARA SE COMPROVAR O ALEGADO DECRÉSCIMO. EXEGESE DO ART. 

1.699 DO CÓDIGO CIVIL. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. É temerária, sob todos os aspectos, a minoração da 

pensão alimentícia sem que haja prova convincente sobre a 

desnecessidade dos alimentandos bem como a redução expressiva das 

condições financeiras do alimentante. 2. Em sede de ação revisional de 

alimentos, a concessão de tutela antecipatória de mérito é medida 

excepcionalíssima, reservada para as hipóteses nas quais a robustez da 

prova assegura, inequivocamente, a modificação da capacidade de dar ou 

de receber alimentos. Não sendo essa a hipótese, é prudente que o juiz, 

diante da nova demanda revisional, mantenha, até a sentença, os 

parâmetros numéricos fixados anteriormente, buscando, com isso, 

produzir prova que o convença, definitivamente, da necessidade ou não 

da pretendida alteração alimentar.” (TJ-SC - AI: 40083766820178240000 

São João Batista 4008376-68.2017.8.24.0000, Relator: Marcus Tulio 

Sartorato, Data de Julgamento: 12.09.2017, Terceira Câmara de Direito 

Civil). (grifo nosso) 7. Dessarte, não se verificam os pressupostos de 

concessão da medida de urgência, uma vez que não há no caderno 

processual nenhum indício, mormente nessa fase de cognição sumária, de 

que houve alteração substancial nas condições das partes, o que será 

melhor analisado depois da devida instrução processual. 8. Dito isso, 

homenageando o trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, 

indefiro a antecipação de tutela postulada na exordial. 9. Ademais, haja 

vista a necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da 

vexata quaestio, designo o dia 27.05.2020, às 14h, para a realização da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento. 10. Intimem-se e 

notifiquem-se as partes e seus advogados e o representante do Parquet. 

11. 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. 

12. No mais, 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). 13. 

Intime-se. 14. Notifique-se o representante do Ministério Público. 15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012322-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA (REU)

 

Processo n.º 1012322-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 05.05.2020, às 14h, para a realização da audiência 

de conciliação, instrução e julgamento. 2. Intimem-se e notifiquem-se as 

partes e seus advogados. 3. No mandado de intimação das partes deverá 

constar que a sua ausência, ou se presentes não quiserem depor, 

importará em confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, 

§2º, do Código de Ritos. 4. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex 

Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas. 5. Saliento que compete aos 

patronos das partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, hora e local da audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de 

antecedência, dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e 

§1º, do CPC). 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

15 de janeiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005632-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR SENTENÇA AS PARTES, PARTE DISPOSITIVA: 22. Ante o exposto 

e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, 

do Estatuto Processual Civil, fixando a título de alimentos o valor 

correspondente a um terço do salário mínimo vigente, equivalendo 

atualmente a R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três 

centavos), devido pela requerida aos demandantes, a ser depositado em 

conta bancária de titularidade de seu representante, até o dia 10 (dez) de 

cada mês. 23. Sem condenação em custas e nem em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

24. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 67 de 186



Processo Número: 1011648-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SABINO ALVES DE FREITAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA SILVA MARIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1011648-07.2019.8.11.0003 Vistos etc., SABINO A. de F. N. ingressou 

com a presente ‘Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória’ em 

favor de MARCOS da S. M., ambos bem qualificados nos autos. Facultada 

a emenda da inicial, a fim de que a parte autora regularizasse sua 

representação processual, bem como declinasse o logradouro exato da 

parte adversa, a fim de viabilizar o deslinde da ação (ID 25926466), 

sobreveio o cumprimento parcial da deliberação com a juntada do 

instrumento procuratório, não obstante, aduzindo que o endereço do 

requerido está situado no escritório do mandatário, Dr. Carlos Naves de 

Resende (ID 26622309). Brevemente relatados. Decido. Pois bem. 

Constatada a ausência de apresentação dos dados necessários a 

qualificação escorreita do demandado, notadamente no que tange ao seu 

endereço, facultou-se a emenda da exordial para suprir as falhas 

apontadas, sob pena de indeferimento da inicial nos moldes legais. 

Todavia, a parte autora deixou de atender ao comando, aduzindo, a 

contrario sensu, que o endereço para correspondência da parte adversa 

é idêntico ao de seu escritório profissional (ID 26622309). Ora, não é crível 

que a citação do requerido ocorrerá na sede do escritório do ilustrado 

subscritor, tampouco possa lá ser realizado o estudo psicossocial 

inerente ao bom andamento da presente ação de estado, por evidente, 

porquanto ao que se denota do presente caderno eletrônico o demandado 

não exerce qualquer atividade laborativa junto aquele local. Deveras, 

ressai inviável ao juízo o processamento do pedido na forma entelada, por 

deixar o autor de cumprir o ônus previsto no art. 319, II, do CPC, 

carecendo os autos de dados indispensáveis, tais como rua, número, CEP, 

bairro, KM, BR ou pontos de referência, em se tratando de zona rural, o 

que in casu obsta a angularização processual. Com efeito, o autor sequer 

noticiou eventual impossibilidade em dar cabo a determinação judicial, 

limitando-se a cumpri-la do modo que lhe aprouvera, o que, por evidente, 

não supre a obrigação inserta na norma processualista vigente. É sabido 

que deve constar da petição inicial a qualificação das partes, com 

indicação de nome completo, estado civil, profissão, domicílio e residência, 

número do CPF/CNPJ, endereço eletrônico e a existência de união estável, 

sendo tais elementos identificadores necessários a permitir a citação do 

réu e a individualização dos sujeitos do processo. Emoldurando-se a 

situação versada, o art. 319, do CPC, aduz que “§2º A petição inicial não 

será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o 

inciso II, for possível a citação do réu”. Nelson Nery Jr., ao discorrer sobre 

o exame dos requisitos da peça inaugural, preleciona: “(...) o deferimento 

da petição inicial, com a determinação da citação do réu, somente deve 

ocorrer se a exordial estiver imune de vícios que a maculem” (Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª Ed., RT, p. 481). A manutenção da 

irregularidade, por sua vez, leva ao indeferimento liminar da inicial. 

Segundo o autor: “(...) Havendo o Juiz dado oportunidade ao autor para 

emendar a inicial e, depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a 

exordial, sem determinar a citação do réu” (idem, p. 481). Diante do 

exposto, configurada está à inépcia da inicial, devendo a mesma ser 

indeferida, por deixar a parte autora de proceder a emenda nos termos do 

decisum anteriormente lançado. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PETIÇÃO INICIAL DO RECURSO - 

ENDEREÇO DA PARTE AGRAVADA - AUSÊNCIA - VÍCIO NÃO SANADO - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - IMPOSIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO 

DO RECURSO. 1- Nos termos do artigo 319 do CPC, a petição inicial deverá 

discriminar "o domicílio e a residência do autor e do réu". 2- Impõe-se o 

indeferimento da inicial e o consequente não conhecimento do agravo de 

instrumento quando o agravante deixa de apontar o correto endereço da 

parte agravada, mesmo após ter sido intimado para sanar tal vício.” (TJMG 

- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.099468-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, 

publicação da súmula em 16/04/2019). “AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. Petição inicial que não indica o endereço do 

réu. Determinada a emenda sob pena de indeferimento, a parte autora não 

se manifestou. Soma-se a isso a omissão de requisito essencial da 

pretensão rescisória, qual seja, cópia de certidão do trânsito em julgado. 

Ausência que, consoante jurisprudência do STJ, sequer autoriza a 

emenda à inicial. INDEFERIMENTO DA INICIAL.” (Ação Rescisória, Nº 

70078000171, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 27-08-2018). Posto isso, 

ponderando que até esta data a parte autora não providenciou de forma 

escorreita o quanto disposto na mencionada decisão para exame do pleito 

inicial, REJEITO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no 

art. 330, IV c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

declarando EXTINTA a presente ação, sem julgamento de mérito, ex vi do 

art. 485, I, do CPC, nada impedindo a renovação da actio, com o 

saneamento do vício alhures apontado. A teor do pedido constante da 

exordial, DEFIRO à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária, 

com fundamento no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Honorários 

inaplicáveis à espécie. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, 

com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012622-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. N. (REQUERENTE)

V. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO MARK DE FREITAS OAB - MT0015143A (ADVOGADO(A))

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1012622-44.2019.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões e firmar termo de guarda definitivo, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 3 de março de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014886-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CAROLINA RAMOS DE MORAES (REQUERENTE)

CRISTINA ALVES DE RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Processo n.º 1014886-34.2019.8.11.0003 Aos três 

(03) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte (2020), às 

13h50min, neste Município e Comarca de Rondonópolis, na sala de 

audiências da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, onde se 

encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. 

Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, a quem o MM. Juiz ordenou 

que, após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão na 

audiência de instrução e julgamento, nos autos da CARTA PRECATÓRIA 

oriunda da AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE GUARDA n.º 

0024528-26.2019.8.16.0030, que tramita perante a Comarca de Foz do 

Iguaçu/PR, intentada por CRISTINA ALVES DE RAMOS, FÁBIO ALVES 

SOARES e SUELLEN CAROLINA RAMOS DE MORAES. Feito o pregão, foi 

constatada a ausência da requerente, Sr.ª Suellen Carolina Ramos de 

Moraes e de seu procurador. Certificada, ainda, a presença do 

representante do Ministério Público, Dr. Augusto Cesar Fuzaro. Aberta a 

audiência, a requerente, devidamente intimada, não compareceu para o 

ato. Dada a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi 

dito: “MM. Juiz, nada a requerer.” A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a 

seguinte DELIBERAÇÃO: “Vistos etc., considerando que a requerente foi 

devidamente intimada através de sua irmã, conforme se verifica da 

certidão de ID: 29291776, e não compareceu ao ato, devolva-se a carta 

precatória ao juízo de origem com nossas homenagens. Expeça-se o 

necessário. Os presentes saem intimados. Cumpra-se.” Nada mais, 

determinou o MM. Juiz que se encerrasse o presente. Eu, 
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______________________, Rodrigo Kurz Roggia Júnior, Assessor de 

Gabinete I, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009923-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. A. C. M. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

SIVONE PEDROSA CURY MUSSI OAB - 459.457.481-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. D. B. (REU)

 

Processo n.º 1009923-80.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 29164987, pelo que designo o dia 06.04.2020, às 16h30min, 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. 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. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014886-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CAROLINA RAMOS DE MORAES (REQUERENTE)

CRISTINA ALVES DE RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Processo n.º 1014886-34.2019.8.11.0003 Aos três 

(03) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte (2020), às 

13h50min, neste Município e Comarca de Rondonópolis, na sala de 

audiências da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, onde se 

encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS, MM. 

Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, a quem o MM. Juiz ordenou 

que, após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão na 

audiência de instrução e julgamento, nos autos da CARTA PRECATÓRIA 

oriunda da AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE GUARDA n.º 

0024528-26.2019.8.16.0030, que tramita perante a Comarca de Foz do 

Iguaçu/PR, intentada por CRISTINA ALVES DE RAMOS, FÁBIO ALVES 

SOARES e SUELLEN CAROLINA RAMOS DE MORAES. Feito o pregão, foi 

constatada a presença da requerente, Sr.ª Suellen Carolina Ramos de 

Moraes. Aberta a audiência, foi colhido o depoimento pessoal da 

requerente. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte 

DELIBERAÇÃO: “Vistos etc., uma vez cumprido integralmente o objeto da 

missiva, devolva-se a carta precatória ao juízo de origem com nossas 

homenagens. Expeça-se o necessário. Os presentes saem intimados. 

Cumpra-se.” Nada mais, determinou o MM. Juiz que se encerrasse o 

presente. Eu, ______________________, Rodrigo Kurz Roggia Júnior, 

Assessor de Gabinete I, lavrei o presente termo, que vai devidamente 

assinado. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003607-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DURAN FERREIRA (REQUERENTE)

APARECIDO DURAN FERREIRA (INVENTARIANTE)

MARINA DURAN FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

JOSE DURAN FERREIRA (REQUERENTE)

MARIA VIRGINIA DURAN FERREIRA PARINI (REQUERENTE)

JOAO DURAN FERREIRA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA OAB - 650.680.251-00 

(REPRESENTANTE)

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

ELIENE DA SILVA FERREIRA OAB - 008.087.001-54 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEANDRO FERREIRA (ESPÓLIO)

ADELAIDE DURAN FERREIRA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003607-17.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, percebe-se que dentre os documentos 

que instruem a peça exordial não constam os instrumentos de procuração 

de todos os autores outorgados aos causídicos que subscrevem o 

petitório vestibular, Dr. Kassio Barbosa da Silva e Dr.ª Karine F. Duran. 2. 

Ademais, ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se 

imprescindível à propositura das demandas sucessórias, inventário e 

arrolamento de bens, a juntada de certidão acerca da inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados. 3. Portanto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), atendendo às disposições contidas no art. 320, do Estatuto 

Processual Civil e no art. 2º, do Provimento 56/2016, CNJ, carreando ao 

feito as procurações outorgando poderes aos advogados 

suprarreferidos, bem como a aludida certidão negativa, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003005-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE AUGUSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003005-26.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nos termos dos 

art. 320, da Lei Instrumental Civil, intime-se a autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos a cópia da sentença 

declaratória de união estável havida entre a demandante e o de cujus ou 

escritura pública firmada por eles atestando o período de convívio, a fim 

de comprovar sua condição de companheira do falecido, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e consequente extinção do feito sem 

resolução de mérito, conforme a inteligência do art. 485, inciso I, do 

Estatuto Processual Civil. 2. Após, conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002210-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. B. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS PROCESSO n. 1002210-54.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

11.976,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: P.L.N.D.B., representado por R.P.N. POLO PASSIVO: 

S.D.B. 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, bem como sua INTIMAÇÃO acerca da decisão 
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que deferiu os alimentos provisórios em favor da parte autora, fixados em 

um terço do salário mínimo vigente, a ser depositado até o dia 10 (dez) de 

cada mês, a partir da citação, na conta bancária informada pela parte 

autora ou pago diretamente mediante recibo, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. RESUMO DA INICIAL: Aduz a parte autora que 

sua genitora viveu em união estável com o requerido durante 3 (três) 

anos, sendo após o fim do relacionamento, o autor passou a viver com a 

sua mãe, sem qualquer ajuda no sustento por parte do genitor. Alegou que 

o requerido atualmente trabalha como operador de máquinas, mas a 

genitora do requerente não sabe a renda dele. Diante disso, requereu a 

fixação de pensão alimentícia no importe de 1 (um) salário mínimo ou 1/3 

dos vencimentos do requerido, quando este superar 01 (um) salário 

mínimo, incidindo sobre férias, 13º salário e outros, bem como metade das 

despesas extraordinárias com saúde e educação. DECISÃO: "Vistos etc. 

1. Defiro o pleito de ID: 25743900, devendo a parte requerida ser citada na 

forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se 

decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em 

atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde 

já, como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra 

Dib, para o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo ser 

intimado para requerer o que de direito, no prazo legal. 3. Após, abra-se 

vista dos autos à parte autora e ao representante do Ministério Público, 

para sua manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Empós, conclusos. 

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de dezembro 

de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.". ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, J.B.B.S., Analista Judiciário, 

digitei. RONDONÓPOLIS, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003605-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO SANTANA DE BOMFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. D. B. (REU)

CIBELY DELGADO DE BOMFIM (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003605-47.2020.811.0003 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 06.04.2020, às 15h, 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, 03 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003560-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEIDER CHARLES GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

LILIA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003560-43.2020.811.0003 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. Tendo em vista que há interesse de menor, abra-se 

vista ao representante do Ministério Público. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003589-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA CONCEICAO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE MOREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003589-93.2020.811.0003 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, 03 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003309-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELARMINO MACEDO DA SILVA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003309-25.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Valeria Macedo da Silva, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). 5. Se não houver necessidade de citação de 

algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério 

Público, se for o caso, e as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e 

Municipal) sobre as primeiras declarações (art. 627, do CPC). 6. Não 

havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores atribuídos aos 

bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo de últimas 

declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da inventariante para 

prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003152-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE KLESIO CARIAS DE FREITAS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003152-52.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Anne Caroline Cavalcante de Oliveira, que deverá ser intimada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. 

No prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar 

compromisso, a inventariante fará as primeiras declarações (art. 620, 

CPC), devendo trazer o comprovante de recolhimento do ITCMD, as 

certidões negativas das fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e 

Municipal e, caso haja imóveis, deverá juntar a matrícula atualizada em 

nome do falecido, a fim de comprovar a sua propriedade, nos termos do 

art. 1.227, do Código Civil. Deverá, ainda, carrear aos autos certidão 

acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, 

atendendo às disposições contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, 

CNJ. 5. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 

626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e 

as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa da inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003483-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO CELESTINO SANTOS (REQUERENTE)

EDSON CARLOS CELESTINO SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO CELESTINO SANTOS (INVENTARIANTE)

GILBERTO CELESTINO SANTOS (REQUERENTE)

JOSE PEDRO CELESTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCIELMA CELESTINO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO DOS SANTOS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003483-34.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente 

Maria do Carmo Celestino Santos, que deverá ser intimada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações (art. 620, CPC), devendo 

trazer o comprovante de recolhimento do ITCMD e, caso haja imóveis, 

deverá juntar a matrícula atualizada em nome do falecido, a fim de 

comprovar a sua propriedade, nos termos do art. 1.227, do Código Civil. 

Deverá, ainda, carrear aos autos certidão acerca da inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados, atendendo às disposições 

contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, CNJ. 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 9. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003097-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. V. O. S. (REQUERENTE)

K. O. S. (REQUERENTE)

JESSICA PATRICIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSE TAVARES DE OLIVEIRA OAB - 028.037.421-60 

(REPRESENTANTE)

MARQUES ANTONIO DA SILVA OAB - MT0018565A (ADVOGADO(A))

ELIANA BATISTA DA SILVA OAB - 029.033.531-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003097-04.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficiem-se às instituições financeiras 

declinadas na inicial para que informem ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária e valores a título de FGTS, PIS/PASEP em 

favor do de cujus. 4. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos prova de que não há outros herdeiros do 

falecido além daqueles mencionados no processo, utilizando-se, para 

tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao menos, 3 (três) 

testemunhas. 5. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e, em 

seguida, ao representante do Ministério Público para que, no prazo legal, 

se manifestem. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 
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de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001123-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PORTELA OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RYAN LUCAS BORGES OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001123-29.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pedido de 

ID: 29111407, pelo que designo o dia 06.04.2020, às 15h30min, 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. 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. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 02 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001905-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DOURADO BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001905-75.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Homologo o 

acordo de ID: 18172801, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

2. Determino a suspensão do processo, em consonância com o disposto 

no art. 922, do Digesto Processual Civil, até o cumprimento integral da 

obrigação ou ulterior manifestação das partes interessadas, devendo o 

feito, durante o período de suspensão, aguardar em arquivo provisório, 

sendo excluído do relatório mensal. 3. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação dos interessados, intime-se a parte exequente a 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 

485, §1º, CPC). 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 03 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003422-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VANDERLEI DE LIMA LOPES (REQUERENTE)

VALDECI MARIA BOTTON LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003422-76.2020.811.0003 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. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

aforada por ANTÔNIO VANDERLEI DE LIMA LOPES e VALDECI MARIA 

BOTTON LOPES (qualificados na peça vestibular), onde expõem os 

autores, em síntese, que são casados em regime de comunhão parcial de 

bens desde 01.11.1986, não havendo filhos menores, bem como que há 

um bem a partilhar. 4. A inicial foi instruída com todos os documentos 

necessários à propositura da ação, procuração, documentos pessoais 

dos requerentes e certidão de casamento. 5. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Os 

requerentes têm legitimidade e estão bem representados, sendo que pela 

análise dos autos se verifica que há prova da existência do matrimônio (ID: 

29734153), bem como que foram atendidos todos os requisitos legais para 

decretação do divórcio postulado. 7. Ante a possibilidade da dissolução do 

casamento estampada no art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e art. 226, 

§6º, da Constituição da República, com a redação que lhe foi dada pela 

Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho não há senão decretar o 

divórcio, conforme pleiteado na inicial. 8. Tendo em vista que os 

requerentes estão em comum acordo e diante da regularidade das 

cláusulas avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na 

inicial para que produza seus jurídicos e legais efeitos, pelo que, ex vi do 

art. 487, inciso III, alínea b, do Digesto Processual Civil, c.c. art. 1.571, 

inciso IV, do Código Civil, decreto o divórcio postulado por ANTÔNIO 

VANDERLEI DE LIMA LOPES e VALDECI MARIA BOTTON LOPES 

(qualificados nos autos). 9. O cônjuge virago voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, VALDECI MARIA BOTTON. 10. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 12. Averbe-se a presente decisão no 

assentamento do registro civil. 13. Oficie-se ao titular do Cartório de 

Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de inscrição e 

averbação. 14. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 02 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007746-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURACY ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA MARESSA DE SOUZA MENDES (REQUERIDO)

DIEGO FERREIRA E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007746-46.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE GUARDA aforada por LAURACY ROSA FERREIRA em face de 

DIEGO FERREIRA E SILVA e LIGIA MARESSA DE SOUZA MENDES 

(qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, conforme termo 

de ajuste carreado aos autos (ID: 24197050). 3. O representante do 

Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do acordo (ID: 

25604587). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e estão bem 

representadas. 6. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à 

solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado nos 

autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. Ante o exposto, 

atendendo a tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o 

parecer ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 

487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, deferindo a guarda dos 

menores em favor da avó paterna, ora requerente. 8. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. Notifique-se o representante 

do Ministério Público. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002683-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. M. D. S. (AUTOR(A))

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FRANCO SETTE OAB - PR45210 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. I. (REU)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, 

através dos patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, 

manifestem-se, no prazo legal; bem como, do MINISTÉRIO PÚBLICO, 

conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009881-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KENI MARLOVA FORGIARINI OAB - MT16610 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. C. R. M. (TESTEMUNHA)

M. R. S. (REU)

M. D. D. D. C. C. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009881-68.2018.8.11.0002. Vistos etc., I. Por oportuno, defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária a demandada, com fundamento no 

artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. II. Doravante, faculto o prazo 

de 15 (quinze) dias para a regularização do polo ativo do pedido 

reconvencional de alimentos, uma vez a legitimidade ativa para cada 

pedido é diversa (regulamentação de visitas e alimentos) devendo, 

portanto, figurar no polo ativo do pedido alimentício os alimentandos, bem 

como a respectiva regularização da representação processual dos 

legitimados (Maria J. e André), consistente nos instrumentos de 

procuração outorgada pelos legitimados ativos. Anoto que, conquanto 

tenha a representante legal do reconvinte André L. V. F. colacionado aos 

autos laudos médicos informando que o mesmo seria portador de 

sequelas de traumatismo intracraniano - CID 10: T90.5, evidencia-se a 

ausência de comprovação sobre a alegada incapacidade do interessado, 

notadamente, pois, tais documentos por si só, não são suficientes a 

respaldar a capacidade processual deste. Desse modo, com fundamento 

no princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), no mesmo prazo deverá 

instruir os autos com cópia do termo de curatela ou sentença judicial que 

tenha deferido tal encargo a sua genitora, sob pena de não conhecimento 

do pedido reconvencional (alimentos e visitas) relativamente ao 

interessado André, ante a ausência de regularização processual. 

Escoado o prazo, independente de manifestação, conclusos. 

Rondonópolis/MT, 09 de fevereiro de 2020. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014761-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1014761-66.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DE 

DIVÓRCIO CONSENSUAL DIRETO COM PARTILHA DE BENS” formulado por 

ARALDA VILELA VARJÃO DE MORAIS e EDEZIO ALVES DE MORAIS, 

ambos bem qualificados nos autos. As partes pretendem ver dissolvido o 

precedente vínculo matrimonial entre eles estabelecidos, consignando a 

dispensa recíproca da obrigação alimentar, pleiteando ao fim pela 

homologação da partilha de bens, conforme disposições vertidas na 

exordial (ID 26283154) Com a exordial vieram documentos. Recebida a 

inicial concedeu-se os benefícios da justiça gratuita, bem como 

determinou-se a intimação das partes para sanarem as irregularidades ora 

apontadas pelo Juízo (ID 26304269). Sobreveio petição e documentos (ID 

27491369). Relatei o essencial. Decido. Considerando-se a natureza da 

causa, notadamente a ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir 

vista dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame do 

pedido autoral. Pois bem. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c 

partilha de bens, proposto por ARALDA VILELA VARJÃO DE MORAIS e 

EDEZIO ALVES DE MORAIS, ambos bem qualificados nos autos. Os 

requerentes são casados consoante certidão vertida no ID n. 26283178. 

Em se tratando de pedido da espécie, em consonância com a Emenda 

Constitucional nº 66, publicada em 13.07.2010, com entrada em vigor na 

data da publicação - que suprimiu o requisito temporal na dissolubilidade 

do casamento civil pelo divórcio – não mais se exige a comprovação do 

transcurso de qualquer prazo para a decretação do divórcio, tampouco do 

transcurso do prazo a contar da data da decisão que julgou a separação 

(art. 226, par. 6º, da Constituição Federal). Destarte, em que pese conste 

na matrícula do imóvel registrado na matrícula nº 16.261 que o mesmo 

encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S. A., verifico 

que as partes colacionaram ao feito cópia da carta de quitação emitida 

pela r. Instituição Financeira. Desse modo, malgrado careça o r. imóvel de 

regularização perante o cartório competente as partes lograram êxito em 

comprovar a propriedade do mesmo. Dito isso, vislumbro que o ajuste 

celebrado resguarda os requisitos de VALIDADE, EXISTÊNCIA E EFICÁCIA 

dos NEGÓCIOS JURÍDICOS. Em face do exposto, com fundamento no art. 

226, par. 6º, da Constituição Federal, DECRETO O DIVÓRCIO entre 

ARALDA VILELA VARJÃO DE MORAIS e EDEZIO ALVES DE MORAIS. No 

mais, com a ressalva acima mencionada acerca da partilha dos bens, 

HOMOLOGO o acordo tal qual celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. 

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, inciso I, do 

Código Civil em vigor e art. 29, §1º, alínea “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório 

de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Oficie-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente, comunicando acerca da presente, para 

que seja promovida a devida averbação junto às matrículas dos imóveis de 

nº 18.866, 16.261 e 45.243, expedindo-se, outrossim, os mandados de 

averbação respectivos. Sem custas e sem honorários eis que o feito 

tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Após, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

janeiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008509-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo: 1008509-47.2019.8.11.0003. Vistos. ELIANE DE OLIVEIRA 

SOUZA, ajuizou a presente retificação de assento objetivando a exclusão 

do patronímico do seu ex-cônjuge, SOUZA, o qual foi mantido por ocasião 

do divórcio, passando a constar o seu nome de solteira, ELIANE FERREIRA 

DE OLIVEIRA. Depois de efetivada a citação de terceiros interessados, o 

Ministério Público ofertou parecer final, opinando pela procedência do 

pedido (ID 28307488). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A demanda é 

procedente. Com efeito, a retificação do registro civil de pessoas naturais 

é admitida sempre que os dados que retrata dissociam-se da realidade. 

Tem permissivo legal no artigo 109, caput, da Lei nº 6.015/1973 (“Quem 

pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro 

Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou 

com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do 

Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá 

em cartório”). A propósito: ‘Admissibilidade. Qualquer dado obrigatório 

constante do assento no registro civil, que não espelha a realidade, 

poderá ser restaurado, suprimido, ou retificado, a pedido do interessado. 

Art. 109 da Lei de Registros Públicos. Recurso provido” (Apelação Cível 
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no 228.053-1, 4a Câmara Cível, Rel. Barbosa Pereira, j. 28.08.95). No caso 

sub judice, consta dos autos que a autora casou-se com ELON FERREIRA 

DE SOUZA, oportunidade que adotou o patronímico do marido, 

passando-se a se chamar ELIANE OLIVEIRA SOUZA (ID 22401844). Por 

ocasião do divórcio, manteve o nome de casada. Entretanto, a autora não 

possui mais interesse em manter o nome de casada, desejando voltar a 

usar o nome de quando solteira. Com efeito, o artigo 1.565, §1º, do Código 

Civil possibilita que o cônjuge acrescente o sobrenome do outro, tanto a 

esposa quanto o marido, independentemente de qualquer motivação. Da 

mesma forma, por ocasião da dissolução do vínculo matrimonial, aquele 

que acrescentou o nome do cônjuge pode optar por mantê-lo ou retornar a 

usar o nome de solteiro, igualmente sem a necessidade de motivação. De 

fato, a pretensão da demandante encontra amparo legal no art. 1.578, § 

1º, do Código Civil, na medida em que autoriza ao cônjuge “renunciar, a 

qualquer momento, o direito de usos o sobrenome do outro”. Nesse 

sentido: “RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Alteração do sobrenome 

incorporado em razão de casamento Autora que, quando do divórcio, 

manteve o nome de casada. Decisão que extinguiu o feito sem exame do 

mérito, por falta de interesse processual Insurgência Cabimento 

Inteligência do art. 1.578, § 1º, do CC Sentença reformada Recurso 

provido” (TJSP - Apelação nº 0000024-48.2014.8.26.0160, 2ª Câmara de 

Direito Privado, rel. Álvaro Passos, j. 14/02/2017). “AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE CASAMENTO – Retificação para a 

exclusão do sobrenome do ex-cônjuge - Requerente que, quando de seu 

desquite, manteve o nome de casada - Sentença que extinguiu o feito sem 

julgamento de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido Irresignação da 

autora Cabimento - Atendimento de todas as condições da ação - 

Existência de expressa previsão legal, no sentido de que o cônjuge pode 

renunciar, a qualquer momento, ao direito de usar o sobrenome do outro - 

Inteligência do parágrafo primeiro do artigo 1.578 do Código Civil - 

Faculdade que encontra amparo no exercício do direito personalíssimo da 

mulher - Sentença reformada - Ação julgada procedente Recurso provido” 

(TJSP - Apelação n°. 0012129-74.2012.8.26.0565, 7ª Câmara de Direito 

Privado, rel. Walter Barone, j. 25/06/2014). Com efeito, inexiste óbice legal 

para a retificação do seu assento civil, para voltar a usar o seu nome de 

solteira. De mais a mais, ausente qualquer indício de que a retificação 

acarretará prejuízos a terceiros de sorte ser medida de rigor a 

procedência do pedido, com o que é concorde o órgão ministerial. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para determinar a retificação 

do assento de casamento, para constar que a autora voltará a usar o seu 

nome de solteira, ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA. Expeça-se mandado ao 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais competente. Sem custas 

ante a gratuidade da Justiça. Sem honorários. Oportunamente, cumpridas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se, intime-se e 

cientifique-se o Parquet. Rondonópolis, 27 de Janeiro de 2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007429-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. D. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDRILL FABIANO CASSOL OAB - MT26447/O (ADVOGADO(A))

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007429-48.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Cumprimento de 

Sentença” ajuizado por Kayla S. M. (d.n. 04/02/2008), representada por 

sua genitora Sra. Camila N. dos S. S., em face de Emerson de S. M., todos 

devidamente qualificados nos autos, em síntese, objetivando o 

recebimento dos alimentos vencidos e inadimplidos referente aos meses 

de abril/maio/junho de 2019, bem como daqueles que vencerem no curso 

do processo, sob o rito da coerção pessoal. Entre um ato e outro do 

processo, efetivada a prisão civil do devedor após regular marcha 

processual, o executado apresentou o comprovantes de depósito judicial 

do montante devido (ID 29766980, 29766981, 29794867 e 29794868), 

seguido de manifestação pela quitação do débito pela parte exequente (ID 

29807564). É o relatório. Decido. A par da noticia do pagamento integral do 

débito vindicado nesses autos, DECLARO EXTINTO o presente 

Cumprimento de Sentença, em relação às parcelas objeto da presente 

execução, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de soltura, a ser 

cumprido por Oficial de Justiça Plantonista. Sem custas e honorários, ante 

a gratuidade da Justiça, restando concedido ao executado a r. benesse. 

Considerando os dados bancários fornecidos na inicial, expeça-se alvará 

de levantamento dos valores depositados judicialmente. Preclusa a via 

recursal e promovida às anotações pertinentes, arquivem-se os autos. 

Notifique-se o Ministério Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 03 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012978-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. D. A. P. (AUTOR(A))

I. G. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1012978-73.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de Embargos 

de Declaração opostos por KARINE KAROLINE DOS ANJOS PAZ, 

hostilizando a sentença anteriormente lançada (ID 27556112), com o fito 

de esclarecer suposta situação de obscuridade, face ao regime de 

convivência paterno-filial estabelecido, que a par de autorizar o pernoite 

da criança junto ao genitor desconsiderou a ausência de hodierno 

convívio entre os mesmos, pois no ano de 2019 por poucas vezes 

mantiveram contato, aduzindo que mesmo em período de férias do genitor, 

teria ele deixado de aproximar-se da petiz, reputando necessária prévia 

adaptação para que gradativamente seja alterada o aludido convívio. Em 

resposta ao recurso, o embargado pugnou pelo seu improvimento (ID 

29202641). É o sucinto relatório. Passo a decidir. Conheço dos embargos 

de declaração, eis que interpostos no prazo legal (art. 1.023, CPC). Com 

efeito, reportando-me ao itinerário processual, tenho que os embargos 

opostos merecem trânsito. Deveras, acordo com os alicerces em que se 

suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, 

os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça. 

Em síntese pouco ampla, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos 

de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades 

ou contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo. Excepcionalmente, os embargos de 

declaração, podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da 

decisão, na medida em que reste evidenciada a necessidade de se 

perquirir determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto 

vergastado ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de 

prequestionamento de questão constitucional ou federal. Podem, de fato, 

outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na hipótese factual em que a 

modificação do julgado decorre, como consequência etiológica 

necessária, do próprio provimento dos embargos — ou seja, como 

consectário lógico da correção do erro material manifesto, do suprimento 

da omissão, do esclarecimento da omissão ou da extinção extirpação da 

correção. Estabelecidas tais premissas de ordem jurídica, observa-se, a 

partir da dicção da peça processual constante do petitório encartando no 

ID n. 28477835, que a embargante, sob o pretexto de eliminar suposta 

situação de obscuridade, vale-se do recurso dos embargos declaratórios 

com o fito de proporcionar o aclaramento da matéria alusivo ao regime de 

convivência paterno-filial estabelecido na sentença invectivada. Com 

efeito, almeja a embargante que o juízo readéque a sentença quanto à 

autorização para pernoite da criança quando em convivência com o 
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genitor, porquanto entende que não estaria ela adaptada para pernoitar 

junto ao pai diante do distanciamento dos envolvido eis que o pai sequer 

se dignou em cumprir o regime de visitação estabelecido no curso do 

processo. Pois bem, quando da fixação do aludido regime de convivência 

este juízo considerou que com o desenvolvimento da criança, somado ao 

natural estreitamento dos laços afetivos aliado ao esperado 

amadurecimento dos genitores, a convivência poderia ser implementada 

na forma disposta, máxime tendo em vista a forma de visitação 

estabelecida quando do recebimento da ação (ID 16995422) e o posterior 

acordo entabulado entre os genitores quanto à festividade de final de ano, 

conforme documento vertido no ID n. 16948888. Ademais, ausente 

qualquer fato concreto e dotado de gravidade apto a inviabilizar o referido 

convívio. Ainda, inexiste no processo, prova de eventual conduta 

desabonadora por parte do embargado, tampouco da existência de 

situação de vulnerabilidade da criança, nascida em 23/12/2016 (ID 

16754502), mas tão somente o aparente interesse do genitor conviver 

mais com a filha, a teor do que preceitua o artigo 1.589 do Código Civil. 

Nesse contexto, o juízo reputou que o convívio da criança com o 

embargado não poderia ser restringido, o que prejudicaria não só a ele, 

mas a própria criança, que já conta três anos de idade, o que permitiria se 

ausentar da proteção e cuidados maternos no curto período instituído, 

razão pela qual estabeleceu-se o pernoite na visitação, de forma a 

estreitar o vínculo paterno-filial. Pois bem, quando da resposta aos 

aclaratórios o embargado deixou de impugnar a alegação de que não 

estaria convivendo com a filha (ID 29202641), sendo impositivo o 

acolhimento da irresignação recursal, atendendo às peculiaridades do 

caso. Ora, embora necessária a preservação e o fortalecimento dos 

vínculos afetivos saudáveis, deve ser considerado que, no caso, apesar 

de ter sido antes estabelecida a convivência paterno-filial admitindo-se o 

pernoite, foi informado pela genitora em seu recurso que o genitor nunca 

procurou a criança, situação não negada em contrarrazões pelo 

embargado, que diga-se de passagem sequer compareceu na audiência 

de mediação (ID 26503730), redesignada a seu pedido (ID 24975651). 

Ilustro: 'APELAÇÃO. ALIMENTOS. VISITAS. Filho que conta com 05 anos 

de idade, configurando presunção de necessidade em função de sua 

menoridade civil. Sentença que fixou os alimentos em favor do menor no 

equivalente a 17,5% dos rendimentos do genitor, e em 20% do salário 

mínimo em caso de ausência de vínculo formal. Pretensão do alimentado 

em majorar a obrigação alimentar para 30% dos rendimentos do genitor, 

bem como determinar que as visitas paternas ocorram, inicialmente, sem 

pernoite. Diante da demonstração de diminuição das possibilidades do 

genitor e inexistência de provas acerca de gastos extraordinários do 

alimentado, não há falar em majoração dos alimentos. Quanto ao regime de 

convivência paterno filial, em se tratando de direito não só do pai como do 

filho, a convivência é importante para firmar os laços afetivos entre as 

partes. Não há razão para impedir que as visitas ocorram com pernoite, 

pois, estando com 05 anos, a criança já possui capacidade pernoitar na 

residência do pai. Inexistindo elemento probatório que elucide que as 

visitas regulamentadas em sentença tenham trazido prejuízos à criança, 

não há o que ser reparado. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO. 

UNÂNIME.' (Apelação Cível Nº 70072932361, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 

22/03/2018) – negrito nosso. Nesse ínterim, considerando não ter havido o 

estreitamento dos laços afetivos, penso não ser ajustada a autorização 

para realização de pernoites até que a criança alcance os cinco anos de 

idade, sem prejuízo que futuramente, havendo consenso, poderão 

ocorrer, assim como a ampliação do período, sendo adequada, por ora, a 

fixação da convivência paterno-filial na forma a seguir disposta. Posto 

isso, acolho o pedido de exclusão de pernoites na companhia paterna até 

que a criança alcance os cinco anos de idade, mantendo-se em parte o 

regime de visitação estipulado na sentença da seguinte forma: a) No 

primeiro ou no último final de semana de cada mês, devendo o genitor 

buscar a menor no sábado na residência materna às 10h00min e 

devolvê-la no mesmo dia até as 20h00min e, da mesma forma, no domingo 

retirar a criança na residência materna às 10 horas, devolvendo-a até as 

20 horas, no dia das mães, dia dos pais e aniversário dos pais a criança 

permanecerá na companhia do genitor homenageado; festividades de final 

de ano alternadas entre os pais (sendo o natal do corrente ano a ser 

gozado pelo pai, enquanto ao mãe caberá a festividade de ano novo); no 

aniversário da criança nos anos ímpares permanecerá na companhia do 

genitor e anos pares com a genitora; b) a contar dos cinco anos de idade 

da criança, garantir-se-á o pernoite no primeiro ou no último final de 

semana de cada mês, devendo o genitor buscar a menor no sábado na 

residência materna às 10h00min e devolvê-la no domingo até as 20h00min, 

conviverá o genitor na primeira metade das férias escolares de inverno e 

verão, invertendo-se no ano seguinte; no dia das mães, dia dos pais e 

aniversário dos pais a criança permanecerá na companhia do genitor 

homenageado; festividades de final de ano alternadas entre os pais 

(sendo o natal do corrente ano a ser gozado pelo pai, enquanto ao mãe 

caberá a festividade de ano novo); no aniversário da criança nos anos 

ímpares permanecerá na companhia do genitor e anos pares com a 

genitora, sem prejuízo de ampliação, havendo consenso, em atenção aos 

interesses da infante, que devem ser prioritariamente resguardados. O 

termo inicial do regime de convivência terá início no final de semana 

seguinte à publicação dessa sentença na imprensa oficial. Dispensável, 

portanto, maior divagação sobre o tema. Na confluência destes 

argumentos, ACOLHO e JULGO PROCEDENTE os embargos, para sanar a 

obscuridade apontada na r. sentença embargada, passando a retificar o 

regime de convivência paterno filial, nos moldes alhures dispostos. No 

mais, segue a conclusão de julgamento em seus exatos termos. 

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 21 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000842-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA SALOMAO FREITA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES SILVA (DE CUJUS)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1009196-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. O. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA OAB - MT25808/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009196-24.2019.8.11.0003. Vistos etc., I. Diante da ausência de 

comunicação da prisão civil do executado, promova-se a Secretaria a 

juntada das informações pertinentes. II. Com efeito, é sabido que a 

execução sob o rito da coerção pessoal autoriza a inclusão das 

prestações alimentícias que se vencerem no curso do processo, 

consoante dicção expressa da Súmula 309, do STJ e art. 528, §7º do CPC. 

Destarte, considerando-se que o executado, após a sua aparente prisão 

civil, efetuou pagamento mediante transferência bancária/DOC das 

parcelas alimentícias vencidas até outubro de 2019, nos termos do último 

cálculo colacionado (ID 25080006), nada dizendo a respeito daquelas 

vencidas após o aludido interregno, entendo que, por ora, não há 

elementos aptos a imediata soltura, sendo indispensável perquirir quanto a 

existência de eventual saldo em aberto, enquanto vigorar a sua prisão. 

Assim, haja vista o pagamento do quantum alimentar estrito ao r. cálculo 

apresentado pela parte exequente, deixo de determinar a imediata 

expedição de contramandado de prisão em favor do executado. A 

propósito, registro que a prisão civil somente será elidida com o 

pagamento integral da dívida alimentar, não constando, por ora, 

comprovante de adimplemento da integralidade das prestações vencidas 

até o presente momento. III. Diante dessas considerações, invocando o 

princípio do melhor interesse da criança e visando conferir efetividade ao 

ajuste que fixou a verba alimentar em favor da criança, na esteira do 

cadenciado entendimento jurisprudencial, abra-se vista dos autos a parte 
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exequente, via Defensoria Pública, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de até 48h (quarenta e oito) horas, apresentando 

memória discriminada e atualizada do quantum debeatur, em sendo a 

hipótese, decotando-se os valores pagos, sob pena de extinção e 

imediata soltura do devedor. IV. Aportando o cálculo das prestações 

alimentícias vencidas e inadimplidas, renove-se a expedição do mandado 

de prisão consentâneo ao valor a ser apresentado, para os devidos fins, 

via Oficial de Justiça Plantonista. V. Decorrido o lapso da prisão sem 

notícia de pagamento, providencie-se o necessário à soltura do 

executado. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de março de 

2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000393-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000393-86.2018.8.11.0003. Vistos etc., I. Ciente da prisão civil efetivada, 

consoante informação vertida derradeiramente. II. Doravante, abra-se 

vista à parte exequente para, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, se 

manifestar, querendo, oportunidade em que deverá apresentar memória 

atualizada do débito alimentar, inclusive decotando os valores eventuais 

recebidos no curso do processo. III. Aportando aos autos da atualização 

do quantum debeatur referente as parcelas que se venceram no curso da 

demanda, renove-se a expedição do mandado constituindo ciência 

inequívoca do executado acerca do valor do débito alimentar, consignando 

de forma expressa que prevalece para fins de decurso de prazo a data 

da efetivação da prisão. IV. Decorrido o lapso da prisão sem notícia de 

pagamento, providencie-se o necessário à soltura do executado. 

Notifique-se ao Ministério Público. Às providências. Rondonópolis/MT, 03 

de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048095-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI BENEDITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AROLDO APARECIDO DA COSTA OAB - SP377994 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHOUGLAS DE MORAES NEVES (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. 29669671, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 3 de março 

de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014528-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO TRONCON (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. 29667088, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 3 de março 

de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044120-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOTVS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/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. 29227976, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 3 de março 

de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário Núcleo de 

Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048682-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE PRUDENTE DA SILVA ALO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY MORBIDELLI OAB - MG129822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

EDMAR SILVA DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

 

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.29175668, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 3 de março 

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: 1009605-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ASSUNCAO DE SOUSA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009605-46.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. Uma vez decorrido o 

prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, certifique-se e 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, igualmente 

observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Os valores 

e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Às 

providências. Cuiabá, 3 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1009476-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE SOUZA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO NOGUEIRA HERMOSILLA DE ALMEIDA OAB - RJ157249 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYLON KAIQUE NASCIMENTO PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009476-41.2020.8.11.0041 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, 2 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009549-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES DA SILVA (REQUERIDO)

JANICE DUARTE GONZAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009549-13.2020.8.11.0041 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, 3 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009519-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARMIRO PEREIRA DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009519-75.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. Uma vez decorrido o prazo supra sem o 

cumprimento do ora determinado, certifique-se e devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, igualmente observando as formalidades 

necessárias (CNGC/MT, arts. 390 e 393). Os valores e demais dados 

referentes aos serviços do meirinho poderão ser consultados através do 

site www.tjmt.jus.br no campo “serviços-guias-emitir guia- diligência 

oficial de justiça- diligência”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 3 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009555-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE FREIRE LIMA VANIN OAB - RN4130 (ADVOGADO(A))

ALINE HENRIQUE ALBERTO DANTAS CABRAL OAB - RN6718 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FK - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009555-20.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. Uma vez decorrido o prazo supra sem o 

cumprimento do ora determinado, certifique-se e devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, igualmente observando as formalidades 

necessárias (CNGC/MT, arts. 390 e 393). Os valores e demais dados 

referentes aos serviços do meirinho poderão ser consultados através do 

site www.tjmt.jus.br no campo “serviços-guias-emitir guia- diligência 

oficial de justiça- diligência”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 3 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009606-31.2020.8.11.0041

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:

ELIAS LEME DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009606-31.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. Uma vez decorrido o 

prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, certifique-se e 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, igualmente 

observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Os valores 

e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Às 

providências. Cuiabá, 3 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009641-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BALBINOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

JOSIANE DE OLIVEIRA OAB - MT23925/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERALDO REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009641-88.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. Uma vez decorrido o 

prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, certifique-se e 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, igualmente 

observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Os valores 

e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Às 

providências. Cuiabá, 3 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito
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1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001353-71.2020.8.11.0003

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:

LUCILENE TEIXEIRA DOS SANTOS (REU)

 

Impulsiono estes autos a parte requerente, a fim de intimar o Dr. RAFAEL 

SANTOS DE OLIVEIRA para dar andamento ao feito, em 10 (dez) dias, 

tendo em vista a devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016505-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALMEIDA FILHO (REU)

 

Impulsiono estes autos a parte REQUERENTE, a fim de intimar DR. RAFAEL 

SANTOS DE OLIVEIRA para dar andamento ao feito, em 10 (dez) dias, 

tendo em vista a devolução da correspondência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008604-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

PROCESSO N. º 1008604-77.2019.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI em 

face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em que foi deferida a produção de 

prova testemunhal e depoimento pessoal da parte autora e, para tanto, 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de maço de 

2020, às 14hrs. A autora apresentou o rol das testemunhas que pretende 

ouvir, no total de 6 (seis), e informou que a sua testemunha mais essencial 

(Eduardo Branco Ayala) não poderá comparecer à solenidade marcada 

para o dia 11 de maço de 2020, às 14hrs, haja vista que deverá participar 

de uma audiência no Estado do Rio Grande do Sul, na data de 10/03/2020, 

relativa ao Processo de nº 0013051-25.2014.8.21.0003, em trâmite 

perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Alvorada/RS, que já estava 

designada desde o dia 14/11/2019. Ao final, requereu a redesignação da 

audiência, em razão da impossibilidade de deslocamento da testemunha 

entre as comarcas em tempo hábil (Id. 29109690). O requerido concordou 

com o adiamento da audiência (Id. 29689669). Em que pese à anuência da 

parte requerida com o pedido de redesignação da audiência, entendo que 

tal pleito deve ser indeferido. A parte autora alegou que o Sr. Eduardo 

Branco Ayala é a sua testemunha mais essencial, mas deixou de declinar 

a qualificação desta, conforme previsto no artigo 450 do CPC. Além disso, 

sequer mencionou os motivos da mencionada testemunha ser 

indispensável. Na hipótese, foram arroladas 9 (nove) testemunhas, sendo 

6 (seis) da parte autora e 3 (três) da parte ré. O fato de uma única 

testemunha, de um total de 9 (nove), estar impossibilitada de comparecer à 

audiência designada não se revela suficiente para impor a redesignação 

do ato. Como sabido, durante a realização da audiência de instrução, caso 

a parte insista na oitiva da testemunha que não pôde ser ouvida naquele 

ato, o magistrado poderá designar outra data para ouvir tal testemunha. 

Assim, com vistas a resguardar a razoável duração do processo, 

INDEFIRO o pedido de redesignação da audiência formulado pela parte 

autora. Requisitem-se e intimem-se os servidores públicos indicados como 

testemunhas pelas partes (Id. 29109690 e 29260625). Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009415-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GARCIA DE SANTANA HENRY (EXECUTADO)

M F GARCIA DE SANTANA HENRY - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009415-37.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: M F GARCIA DE SANTANA HENRY - ME, MARIA DE FATIMA 

GARCIA DE SANTANA HENRY VISTO Deixo de apreciar o pedido de 

extinção da execução fiscal formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, 

porque a execução já foi extinta em 01/03/2020. Intime-se. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 710457 Nr: 5424-17.2012.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRC, MIECDACL, MHLMC

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a executada MONICA HORTO LEMOS MACHADO CARDOSO, via 

edital, acerca da penhora efetivada nos autos (fls. 51/52), bem como para, 

querendo, apresentar embargos à execução, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820046 Nr: 2943-42.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA IVA MIRANDA LAURENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA IVA 

MIRANDA LAURENTINO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Técnico Administrativo 

Educacional Profissionalizado, em decorrência da conversão dos valores 

das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com 

essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820582 Nr: 3197-15.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA SAMPAIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO.Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA 

SAMPAIO DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, 
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visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de agente de 

serviços gerais, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. Para se apurar as 

diferenças nos vencimentos do servidor aplica-se a metodologia da Lei 

8.880/94, cuja fórmula de cálculo consiste na divisão do valor nominal do 

vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, pelo montante 

em Cruzeiros Reais do equivalente em URV DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM 

DESSES MESES, independente da data de pagamento. Observa-se que os 

valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente 

pago em FEV/94.Ocorre que em análise ao laudo pericial de fls. 368/385, 

verifica-se que o perito não elaborou cálculo com base nos holerites do 

servidor ou de servidor paradigma.Para tanto, se faz necessário a análise 

das fichas financeiras de cada um autores, relativas ao período de 

11/1993 a 02/1994, ou de servidor em cargo semelhante.Assim, deve ser 

realizada nova perícia contábil para análise se houve, de fato, perda 

remuneratória e se esta foi suprida.Por essa razão, intime-se o MUNICÍPIO 

DE SÃO JOSÉ DO POVO para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, os holerites do servidor MARIA SAMPAIO DA SILVA, no período de 

11/1993 até 12/1994, ou de servidores em cargos semelhantes ao do 

autor para que sirva de parâmetro para o cálculo.Com a juntada dos 

referidos documentos, nos termos do art. 477, § 2º, I, do CPC, intime-se o 

PERITO nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novo, 

utilizando-se a metodologia de cálculo prevista no artigo 22, da Lei nº 

8.880/94 para apurar eventual defasagem na remuneração, bem como 

para responder o seguinte quesito do juízo(...).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786433 Nr: 8779-30.2015.811.0003

 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: ALINE FERNANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - 

OAB:22248/O

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por ALINE 

FERNANDA DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789002 Nr: 9811-70.2015.811.0003

 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: ILDA MARIA DA TRINDADE, SALVELINO JOÃO DA 

SILVA, OZEAS DOS SANTOS, ILDA LEITE DA SILVA, MARIA APARECIDA 

AZEVEDO DOS SANTOS, MARIA DE MOURA LEME, ROSANGELA 

MATEUS COSTA

 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

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por ILDA LEITE DA SILVA e 

OUTROS em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, visando apurar 

eventual defasagem salarial nos cargos de auxiliar de serviços gerais, 

auxiliar administrativo, professor e vigia, em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

 Para se apurar as diferenças nos vencimentos do servidor aplica-se a 

metodologia da Lei 8.880/94, cuja fórmula de cálculo consiste na divisão 

do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e 

fev/94, pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV DO 

ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de 

pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não 

poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Ocorre que em análise ao laudo pericial de fls. 512/530, verifica-se que o 

perito não elaborou cálculo com base nos holerites do servidor ou de 

servidor paradigma.

Para tanto, se faz necessário a análise das fichas financeiras de cada um 

dos autores, relativas ao período de 11/1993 a 02/1994, ou de servidores 

em cargo semelhante.

Assim, deve ser realizada nova perícia contábil para análise se houve, de 

fato, perda remuneratória e se esta foi suprida.

Por essa razão, intime-se o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO para juntar 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos autores, no 

período de 11/1993 até 12/1994, ou de servidores em cargos semelhantes 

ao dos requerentes para que sirva de parâmetro para o cálculo.

Com a juntada dos referidos documentos, nos termos do art. 477, § 2º, I, 

do CPC, intime-se o PERITO nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar novo, utilizando-se a metodologia de cálculo prevista no artigo 

22, da Lei nº 8.880/94 para apurar eventual defasagem na remuneração, 

bem como para responder o seguinte quesito do juízo:

 Com base nos documentos apresentados pelo Município de São José do 

Povo, informe se com a reestruturação da carreira dos servidores 

Municipais, por meio das Leis Municipais nºs 346 e 347, de 10 de maio de 

2006, houve incorporação/reposição da alegada perda salarial apurada no 

laudo pericial?

Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780658 Nr: 6467-81.2015.811.0003

 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: YUKIYASSU UEDA, JOSE SERAPIAO BARBOSA, 

ISMAEL DIAS DE SOUZA, LUIZ RENATO PIMENTEL DE LIMA, PAULO 

RICARDO PIMENTEL DE LIMA, FATIMA APARECIDA MARTINS, POMPILIO 

PEREIRA SOARES, RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA, ARLINDO LUIZ 

VARJÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:MT/11.230 - B

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, segunda-feira, 02 de março de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782890 Nr: 7368-49.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: CLAUDIA HLENA SOTTERO BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, segunda-feira, 02 de março de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784207 Nr: 7838-80.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: VALDEMI DOS SANTOS OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por VALDEMI DOS 

SANTOS OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Apoio dos 

Serviços de Saúde - SUS, em decorrência da conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. P.R.I.C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001831-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI PEIXOTO BERNARDES (AUTOR(A))

H. C. D. A. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (REU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Tendo em vista a justificativa dada pela Santa Casa de 

Misericórdia de Rondonópolis quanto a impossibilidade de proceder com a 

cirurgia na autora em razão do curto prazo concedido, defiro parcialmente 

a dilatação requerida, estendendo o prazo para cumprimento da decisão 

em 20 (vinte) dias, a contar do conhecimento desta decisão. Qualquer 

outra dilação de prazo deverá vir acompanhada de parecer médico 

indicando a prorrogação do prazo. Com relação a prévia regulação do 

procedimento cirúrgico perante o SUS, indefiro tal justificativa, haja vista 

que tal regulação seria necessária apenas caso o procedimento fosse 

feito exclusivamente pelo SUS. Ocorre que, conforme restou 

anteriormente assentado, a responsabilidade da Santa Casa de 

Misericórdia decorre da falha no atendimento médico dispendido em favor 

da autora, de modo que deverá solidariamente providenciar a cirurgia em 

seu favor. Cientifique os demais requeridos quanto a dilação do prazo. 

Fica a genitora da autora por meio desta advertida que a justificativa por 

ela apresentada no áudio vinculado ao ID 29575046 não é suficiente para 

obstar que a Santa Casa ou o Hospital Regional de Rondonópolis realize o 

procedimento cirúrgico. Advirta ainda que diante o sofrimento da criança e 

risco de agravamento de sua situação (conforme assentado pelo NAT), 

caso venha criar óbices para que a menor realize os procedimentos 

médicos necessários para restaurar sua saúde, será remetida cópia dos 

autos ao Ministério Público para que apure sua conduta, sem prejuízo de 

ser adotada outras medidas para realização da cirurgia. Dê ciência da 

decisão de ID 29491538 e desta ao Ministério Público. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014937-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO OAB - MT25814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. (REU)

S. C. D. M. E. M. D. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade e 

Impulsionamento Processo: 1014937-45.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 

102.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a 

contestação do requerido Municpio de Rondonopolis foi interposto 

tempestivamente. IMPULSIONAMENTO: 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 15 (quinze) dias impugnar a 

contestação juntada no id retro. RONDONÓPOLIS, 3 de março de 2020 

RICARDO LEITE VIEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 

34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 726457 Nr: 7392-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDECY INÁCIO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

LIMA - OAB:MT/ 5773, FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS - 

OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 726457

Vistos etc.

Em consulta ao Cadastrado Nacional de Advogados é possível verificar 

que o advogado da parte exequente se encontra com sua inscrição 

cancelada.

Desde modo, considerando que os atos processuais praticados por 

aquele sem capacidade postulatória são nulos de pleno direito, intime-se o 

causídico militante pela exequente para que comprove sua regularidade 

perante a Ordem dos Advogados do Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não sendo demonstrada a regularidade na inscrição do advogado da parte 

autora junto a OAB, intime-a pessoalmente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, constitua novo advogado nos autos, a fim de que dê 

andamento ao feito em igual prazo, sob pena de extinção da ação pelo 

abandono da causa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 886265 Nr: 256-24.2018.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SANTAMARIA, TRESESSE COM. 

IMP. EXP. E CONS. LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14367, KLEYSLLER WILLON SILVA - 

OAB:23307/OAB, ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - 

OAB:25841/O, SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO - OAB:15906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face ao princípio da não surpresa, intime-se o embargante para que se 

manifeste quanto a sua legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, 

junto a este Juízo, a anulação de débito de sua filial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção da ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 19 fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 391858 Nr: 5419-68.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA INES SOUZA MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

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

- OAB:18745/B MT

 Código 391858

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

em desfavor de AMANDA INES SOUZA MACENA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Conforme se verifica nos autos, as partes entabularam acordo conforme 

fls. 131/134, quitando parcialmente o débito a parte executada, restando 

apenas uma parcela que ficou acordada de a parte realizar o pagamento 

via transferência bancária.

 Diante o exposto, o Munícipio requer a homologação do acordo e a 

extinção da presente execução.

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.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, nos 

termos do art. 924, inciso III c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Custas pelo executado.

Por derradeiro, proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras 

caso ainda estejam vinculados ao feito.

Arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 439878 Nr: 8545-24.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA, JANE RIZIA BARBOSA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

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

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Código: 439878

Vistos etc.

Trata-se de Ação Trabalhista proposta por JANE RIZIA BARBOSA DA 

SILVA e EDMAR PORTO SOUZA, em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS.

Extrai-se dos autos que após o requerimento do cumprimento do acórdão 

de fls. 335/371, e a apresentação dos cálculos dos valores devidos 

correspondentes ao depósito do FGTS, bem como dos honorários 

sucumbenciais (fls. 348/351), o Município realizou o pagamento de ambos 

via depósito judicial.

A parte autora não se opôs aos depósitos, portanto requereu o 

levantamento dos valores depositados em juízo, com a devida expedição 

de alvará judicial das contas judiciais com a devida transferência para as 

contas bancárias informadas nos autos, e conforme consta nos alvarás 

de fls. 407/407v e 408/408v houve o resgate de depósito judicial.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta comprovado o pagamento em sua totalidade da dívida, bem 

com se afigura essencial a extinção do feito, uma vez que dar 

prosseguimento feriria o princípio do “non bis idem”, incidindo duas vezes 

a mesma obrigação sobre o executado.

Proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras caso ainda 

estejam vinculados ao feito.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

P. R. I.

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 785004 Nr: 8192-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 785004Vistos etc.Cuida-se de liquidação de sentença promovida 

em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, levando em consideração os 

valores de vencimentos vigentes nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, conforme estabelecido pela Lei nº 8.880/94.(....).Com o 

depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início 

aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) 

dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos.No 

que se refere ao pedido de cumprimento de sentença para pagamento de 

honorários sucumbenciais, em que foi apresentado o cálculo 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 

534 do CPC, intime-se a parte executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

querendo, apresentar impugnação a execução (art. 535 do 

C P C ) . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 817284 Nr: 1980-34.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ZAFFALON - 

OAB:318963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646, LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - 

OAB:10637/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos opostos, a fim de 

reconhecer excesso de execução e, declarar que nada é devido em favor 

do Sr. Jose Carlos de Souza a título de prestações 

atrasadas.Considerando que a sentença da ação de conhecimento 

condenou o INSS a pagar honorários sucumbenciais em cima das parcelas 

vencidas até a prolação da sentença, o que se mostrou impossível já que 

nada é devido a título de parcelas pretéritas, condeno o INSS ao 

pagamento de R$500,00 a título de honorários sucumbenciais referente ao 

serviço dispendido pelo advogado do embargado na ação de 

conhecimento.Tendo em vista a procedência destes embargos, condeno o 

embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sob o 

valor dado à causa, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade destes em 

razão da gratuidade judiciária que ora defiro.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido, certifique e arquive-se.P.R.I.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 
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2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007192-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

SENTENÇA Vistos etc., Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta MESSIAS NUNES DE 

SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Aduz, em breve 

síntese, que em janeiro do corrente ano sofreu um Acidente Vascular 

Cerebral – AVC (CID 10 – I64), o que acabou lhe deixando com severas 

sequelas, ocasionando a perda de sua capacidade de locomoção, 

deixando-o acamado em dependência total de seus familiares, inclusive 

para se alimentar e realizar sua higiene pessoal. Relata que não obstante 

as sequelas deixadas pelo AVC, o autor possui cegueira e enfisema 

pulmonar, necessitando inclusive de oxigênio para uso domiciliar, em 

razão da insuficiência respiratória grave que lhe acomete. Por fim, 

assevera que não possui condições de arcar com os custos do serviço 

de internação domiciliar (Home Care) diante seu alto custo. Partindo de tais 

premissas, pugna pela concessão do serviço de Home Care em caráter 

contínuo e permanente. Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio 

Técnico - NAT, o qual aduziu que não está demonstrada nos autos a 

necessidade de disponibilizar o serviço na modalidade de Home Care, 

mas, sendo elegível para a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único 

de Saúde. Diante tais considerações, a análise da tutela provisória de 

urgência pleiteada fora postergada para após uma avaliação in loco do 

paciente pela equipe médica do Escritório Regional de Saúde, o que restou 

acostado aos autos no ID 22109857. Consta no parecer médico do 

Escritório Regional de Saúde que o autor se encontra acamado, com 

sequelas de AVC, não fala e não se movimenta do lado esquerdo, 

apresenta déficit cognitivo, enfisema pulmonar e arritmia cardíaca, obtendo 

26 pontos em avaliação pela Tabela ABEMID, enquadrando-se na 

modalidade de alta complexidade do serviço (ID 22109857). O Ministério 

Público se manifestou favorável a concessão da tutela provisória de 

urgência (ID 22289278). A tutela provisória foi deferida (ID 22294655). A 

Secretaria Municipal de Saúde carreou aos autos outra avaliação do autor, 

onde constatou que ele se encontra elegível a receber os serviços de 

Home Care na modalidade alta complexidade já que obteve 24 pontos na 

Tabela ABEMID (ID 22376943). A prestadora do serviço de Home Care 

prestou conta nos autos dos serviços prestados nos meses de agosto, 

setembro e outubro. O Município de Rondonópolis contestou o feito (ID 

23071546), alegando ilegitimidade passiva, não demonstração por parte da 

autora no serviço de Home Care, impossibilidade de arcar com os autos 

custos do serviço, violação ao princípio da separação dos poderes e 

ausência de disponibilidade orçamentária. O autor impugnou à contestação 

no ID 23902996, rechaçando in totum suas fundamentações. A decisão de 

ID 26035112 determinou o bloqueio de valores em contas do requerido a 

fim de saldar os serviços prestados nos meses agosto e setembro de 

2019. O Ministério Público apresentou parecer final no ID 26613481, 

pugnando pela procedência do pedido inicial, eis que suficientemente 

demonstrada a necessidade do serviço de Home Care na modalidade alta 

complexidade em favor do autor. A empresa prestadora do serviço de 

Home Care prestou conta dos serviços prestados nos meses de 

outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 (Ids 

26666902, 27444152, 27939978 e 29178443). Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão de fato e 

de direito. Da preliminar de ausência de interesse processual O Município 

de Rondonóoplis arguiu a ausência de interesse processual, ao 

fundamento de que a Constituição Federal trouxe o direito à saúde como 

um direito social e não individual, de modo que a concessão de um direito 

individual para tratamento de saúde ou fornecimento de medicamentos 

acaba por deturpar o próprio conceito de direito social que é a saúde 

pública. De início, destaco que para se aferir o interesse que exige a lei 

para o processamento da ação devem restar demonstradas a 

necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo. 

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, 

vol. 1, 10ª edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com 

propriedade assevera: “Pode-se definir o interesse de agir como a 

‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal 

‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode 

exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre 

absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento 

que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao 

demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que 

se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo 

atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da 

demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo 

daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria 

dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários 

em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, 

deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”. Em sentido 

idêntico, preleciona José Roberto dos Santos Badaque, in Breves 

comentários ao Novo Código de Processo Civil / Tereza Arruda Alvim 

Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 

coordenadores - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.217, 

nos seguintes termos: “Em seguida, formula as seguintes perguntas: 

segundo a afirmação do autor, existe crise no plano do direito 

substancial? Há resistência à atuação espontânea da regra? Em outras 

palavras: a atividade jurisdicional já é necessária? O desenvolvimento do 

processo será útil ao restabelecimento do ordenamento jurídico e da paz 

social? Somente diante de resposta afirmativa, deve a relação processual 

prosseguir, pois caso contrário tudo o que se fizer, daí para a frente, 

poderá ser inútil. Por fim, tendo em vista especificidades do sistema de 

tutelas jurisdicionais e da multiplicidade de procedimentos, é preciso 

verificar se o autor adotou a técnica processual exigida para aquela 

situação da vida por ele apresentada. Quer porque desnecessária 

naquele momento a tutela jurisdicional, quer em razão de não haver a 

imprescindível adequação entre a situação descrita e a modalidade de 

tutela ou o tipo de procedimento, inadmissível o julgamento do mérito. O 

exame realizado pelo juiz destina-se tão somente a identificar se a tutela 

jurisdicional pleiteada é realmente útil, se constitui meio necessário e 

adequado à eliminação de fenômeno patológico no plano das relações 

substanciais. Se afirmativa a resposta, reconhece-se presente o 

interesse. O interesse de agir constitui expediente destinado a evitar 

processos injustificados, permitindo a verificação da utilidade social da 

iniciativa judicial, só admissível se apta a contribuir de forma real para a 

efetivação do direito e a pacificação social. Tem interesse processual 

aquele que deduz perante o juiz direito subjetivo ou potestativo, individual 

ou coletivo, cuja satisfação dependa daquela modalidade de tutela 

jurisdicional por ele pleiteada. A utilidade da tutela jurisdicional para a 

solução da controvérsia revela a existência de interesse, situação a ser 

aferida objetivamente, mediante a verificação de determinado fato que faz 

nascer a necessidade da tutela jurisdicional, que deverá ser adequada à 

eliminação da crise de direito material. Essas premissas deixam claro que 

somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e 

a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que 

autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado que 

traga a pacificação social. Na espécie, razão não assiste ao réu, uma vez 

que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora 

busca por meio da presente demanda obter o acesso a ele, ainda que de 

forma individual. Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, 

uma vez que houve recusa no fornecimento do serviço de Home Care 

pleiteado pela parte autora, o que possibilita inclusive a intervenção do 

Poder Judiciário a fim de assegurar o direito constitucional à saúde da 

parte autora, sem qualquer tipo de violação ao princípio da separação dos 

poderes, como tenta fazer crer o requerido. Assim, rejeito a preliminar 

suscitada. Da preliminar de ilegitimidade passiva Apesar de a manutenção 

da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a 

todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 82 de 186



universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação (art. 196 da Constituição Federal). Logo, o dever de 

assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade 

solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade 

de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui 

responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão 

optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência 

à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais. Assim, 

rejeito a preliminar suscitada. Do mérito O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta a necessidade do 

serviço de Home Care, e que seu direito foi negado pelo réu. É cediço que 

a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado 

é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal 

resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito 

Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e 

serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a 

sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de 

forma direta ou indireta. Dessa forma, uma vez comprovado que o cidadão 

necessita do atendimento médico postulado, deve prevalecer o direito 

constitucional à saúde, de modo que não pode o Poder Público demandado 

alegar escassez de recursos ou inexistência nos estoques ou ainda que o 

fornecimento não seja de sua responsabilidade. Destaco que a tutela 

desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual 

descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que 

“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 

prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2º). 

Aliás, é cediço que à parte autora é facultado optar por demandar em face 

de qualquer dos entes federativos, pois, como visto, é solidária a 

responsabilidade entre eles. Por esse motivo, é desnecessário o 

chamamento do Estado de Mato Grosso ou a União Federal ao feito. 

Acerca do tema, eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - 

RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.Demonstrada a necessidade de 

atendimento domiciliar, não merece reparo a decisão que albergou a 

pretensão.Existe responsabilidade solidária entre o Estado e Município, 

quando se busca garantir o direito à saúde.Ausente a ocorrência de 

qualquer situação ofensiva à dignidade da paciente, não há que se falar 

em ressarcimento por danos morais. (Ap 83619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)” “CONSTITUCIONAL 

E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO 

SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 

DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO 

MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – 

RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve 

garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis 

para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a 

responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 

Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou 

medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões 

constitucionais, em especial quando se está diante de direitos 

fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez 

que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir 

de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência 

destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda 

Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, 

em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 

10/07/2017)” É cediço que as despesas públicas devem estar dentro de 

previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede 

pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”. A 

partir dessas premissas, tem-se que, na hipótese dos autos, o autor se 

encontra acamado, faz utilização de cilindro de oxigênio, possui arritmia 

cardíaca, está totalmente dependente de terceiros para realizar as 

atividades mais simples do ser humano. Os laudos médicos acostados nos 

autos corroboram com as informações constantes na inicial, ao indicar 

para a autora o serviço de Home Care, necessidade que também se 

vislumbra pelas duas análises feitas com base na Tabela ABEMID, onde o 

autor obteve 26 e 24 pontos (ID 22109857 e 22376943). Além disso, no 

que diz respeito à incapacidade econômica da parte autora, restou 

suficientemente demonstrada a sua impossibilidade em arcar com os 

gastos relativos tratamento requerido, uma vez que há declaração de 

hipossuficiência acostada à inicial. Ademais, é sabido que os custos do 

serviço de Home Care não cabe no orçamento de qualquer família 

brasileira, tanto é assim, que o próprio Município de Rondonópolis, com 

mais de 230.000 habitantes alegou incapacidade de dispensar o serviço. 

Não obstante a isto, o autor é usuário do SUS, conforme se verifica em 

sua Carteira do SUS de nº 209713796660002 (ID 21331178 – Pág. 2). Com 

efeito, o conjunto probatório encartado aos autos revela que o 

atendimento de Home Care é compatível com as necessidades do autor, 

mormente por oferecer, além de acompanhamento médico, a assistência 

de profissionais da saúde como de enfermagem, fundamental para a sua 

recuperação. Além disso, urge destacar que não pode o Poder Judiciário 

negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a 

morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto 

apresenta risco iminente à saúde de um cidadão que se encontra 

acamada e é dependente de terceiros para realizar os afazeres mais 

simples do cotidiano de um ser humano. Logo, uma vez demonstrado que 

o autor necessita do serviço de Home Care pleiteado, por meio do qual 

serão fornecidos cuidados prestados por equipe multidisciplinar que 

auxiliem a evolução do seu quadro de saúde, a procedência do pedido 

inicial é medida que se impõe. Com relação ao grau de complexidade do 

serviço a ser prestado, inicialmente, verifico que deve ser ofertado o 

pacote de alta complexidade, diante as indicações médicas carreadas ao 

longo do feito. O que não impossibilita durante a fase de cumprimento de 

sentença a alteração do grau de complexidade do serviço a ser prestado, 

caso demonstrado acervo técnico probatório para tanto, visto que o direito 

ora concedido é para que o requerido preste serviço de Home Care na 

medida das necessidades da autora. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de condenar o Município de 

Rondonópolis a fornecer ao autor o atendimento domiciliar - Home Care –, 

cujo o grau de complexidade deverá ser revisto toda vez que houver 

alteração no quadro clínico desta, e o faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. No caso, 

reaprecio o pedido de antecipação de tutela específica, pois entendo 

presentes os requisitos autorizadores da sua concessão, por se tratar de 

ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, bem como 

pelo caráter urgente do pleito formulado. É que restou demonstrado de 

forma clara e patente o direito da parte autora à inscrição no programa de 

serviço assistencial e, além disso, não há dúvidas quanto ao dano 

irreparável que o autor sofrerá caso não receba o tratamento 

imediatamente, uma vez que se trata de quadro de saúde grave. Deste 

modo, apenas RATIFICO a tutela já concedida. Tendo em vista as 

prestações de contas dos serviços de Home prestados, as quais se 

encontra com os mesmos parâmetros da prestação de contas referente 

aos meses não impugnados e já pagos, bem como por não verificar 

nenhum vício nestas, determino o bloqueio de R$158.593,74 (cento e 

cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e quatro 

centavos) nas contas do Município de Rondonópolis, e sua posterior 

liberação em favor da prestadora de serviço de Home Care, a fim de quitar 

os serviços prestados nos meses de outubro/2019, novembro/2019, 

dezembro/2019 e janeiro/2020. Intime-se o Município de Rondonópolis para 

que caso queira, impugne a posteriori as contas trazidas pela empresa 

Carmed referente ao mês de setembro. Intime-se a autora para que 

promova o cumprimento provisório de sentença, sob pena de ineficácia da 

tutela concedida, considerando a imprescindibilidade de proceder com a 

remessa necessária do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Deixo de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Condeno o requerido a pagar honorário de sucumbência, 
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diante o valor dado à causa, a fim de evitar aviltamento em seu 

arbitramento, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, 

fixo em R$1.000,00 (um mil reais). Transcorrido o prazo recursal, 

certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça em 

sede de remessa necessária. Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Rondonópolis, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 690083 Nr: 2983-30.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2983-30.2019.811.0064 – Cód. 690083

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

João Gabriel de Oliveira Silva como incurso (a) no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 690083 Nr: 2983-30.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2983-30.2019.811.0064 – Cód. 690083Vistos.Considerando a 

não localização de novo endereço do réu JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA 

SILVA junto a Rede INFOSEG, determino sua citação por edital, nos termos 

do art. 361 do CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem 

constituindo advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do 

prazo prescricional, (...) Sendo assim, como medida cautelar, tendo em 

mira que o réu JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA se encontra em local 

incerto e não sabido, determino a suspensão, impedimento de renovação, 

início ou conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira 

nacional de habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao 

DENATRAN, determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, 

salientando que o réu deve comparecer perante este juízo para ser citado 

e responder a presente ação penal, momento em que será imediatamente 

determinada a suspensão da presente medida. Após, caso o réu não 

constitua advogado ou apresente resposta à acusação, volte-me os autos 

conclusos para deliberações acerca da aplicação do art. 366 do CPP e 

designação de audiência de instrução e julgamento em relação ao réu já 

devidamente citado nos autos.Por fim, verifico prestação de fiança pelo 

réu às fl. 18 e 34, e considerando que o réu não comunicou o juízo acerca 

da sua mudança de endereço, com fundamento nos artigos 328 e 343 do 

Código de Processo Penal, DETERMINO a quebra de ½ do valor depositado 

nos autos à fl. 34, cujo valor deverá ser destinado/vinculado ao pedido de 

providências/código 661801 (procedimento de destino das penas 

pecuniárias as entidades cadastradas) em trâmite no Juízo da 4ª Vara 

Criminal desta comarca.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 690083 Nr: 2983-30.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) É o relatório. Fundamento e Decido.Analisando com acuidade os 

autos e considerando ao que determina o art. 366 do CPP, desde já 

suspendo o processo e o curso do prazo prescricional, grafando que 

pacifico está na Jurisprudência dos Tribunais de Justiça, bem como tem 

sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a suspensão do 

processo, nos termos do art. 366 do CPP, deve se regular pelo prazo 

prescricional regulado pelo art. 109 do Código Penal, com base na pena 

máxima prevista ao crime.Observo que também não deve ser procedida a 

produção antecipada de provas, por não vislumbrar sua urgência, já que 

as provas referidas no citado art. 366, do estatuto processual penal, 

somente devem ser produzidas nos casos de extrema necessidade, sob 

pena de violação ao direito da ampla defesa e contraditório. No caso em 

apreço, verifico que não se faz possível a decretação da prisão 

preventiva, vez que se fazem ausentes os requisitos necessários para 

essa medida cautelar, bem como observo que já foi determinada a 

expedição de ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN/MT, visando à 

inclusão de restrição em seus dados cadastrais.Diante disto, arquive-se o 

feito provisoriamente, com baixa no relatório estatístico, sem prejuízo do 

prosseguimento do feito em caso de comparecimento do acusado. 

Ademais, nos termos do art. 109, IV do CP, após a data de 18/09/2027 

voltem os autos conclusos para deliberação acerca da continuação da 

contagem da prescrição.Expeça-se e comunique-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 704335 Nr: 1456-09.2020.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTSM, VHRDS, WMDSS, LODS, MVRDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1456-09-2020.811.0064 – Cód. 704335Vistos.Trata-se de 

inquérito policial por meio do qual o Ministério Público, após a conclusão 

das investigações, oferta denúncia em desfavor de LUIZ OTÁVIO DE 

SOUZA, MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA FERNANDES, WENDER 

MICHEL DOS SANTOS SILVA, VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e 

LAI TACASSIO SILVA MOREIRA, pela prática, em tese, do delito tipificado 

no art. 157, §2º (roubo majorado), inciso II (concurso de agentes) e §2-A, 

inciso I, do Código Penal, ocorrido em 05.02.2020.É o necessário. 

Fundamento e decido. Para fins de recebimento de denúncia, a peça 

acusatória inicial deve ostentar todos os requisitos previstos no art. 41 do 

Código de Processo Penal, bem como não deve incidir em qualquer das 

hipóteses de rejeição constantes do art. 395 da Legislação Processual 

Penal.No caso dos autos, verifico que há provas da materialidade delitiva, 

bem como indícios suficientes de autoria em face dos denunciados, as 

quais se comprovam pelo boletim de ocorrência (fls. 04/10, 17/19), (...) 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo apresentação 

de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual para oferecê-la 

em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos.Apresentada a 

defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Por fim, informo que deixo de 

apreciar o pedido para a decretação da prisão preventiva dos 

denunciados VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS e LAI TACÁSSIO 

SILVA MOREIRA, vez que tal requerimento já foi objeto de análise nos 

autos de representação pela prisão preventiva formulado pelo d. delegado 
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de polícia judiciária civil – João Paulo Praisner – nos autos/cód. 703993, 

sendo o mesmo deferido naqueles autos, com a devida expedição dos 

mandados de prisão preventiva em desfavor dos denunciados alhures 

mencionados.Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000401-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGUIMAR PIRES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: PLANTÃO Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARIA MAZARELO FARIAS PINTO PROCESSO 

n. 1000401-92.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Medidas 

Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) 

CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: LUCINEIDE ROSA DE SOUZA 

Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 1818, JARDIM PAULISTA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-721 CELULAR 9619-4241 

ADVOGADO: TALES PASSOS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: Nome: 

MAGUIMAR PIRES GOMES Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 

1818, Fundos da Assembléia de Deus, JARDIM PAULISTA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-721 CELULAR: 9642-7060 

ADVOGADO: MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA e diligenciar juntamente com o acusado para o 

cumprimento da r. decisão abaixo transcrita, que autoriza a retirada dos 

pertences pessoais pelo acusado, na residência, ACOMPANHANDO 

TODO O ATO, sendo que a diligência poderá ser auxiliada pela Polícia, 

caso necessário. DECISÃO: "DEFIRO na integra a cota ministerial contida 

no ID 29655796. Portanto, permito que o acusado Maguimar Pires Gomes 

retire seus objetos pessoais do lar, domicílio ou local de convivência, 

devidamente acompanhado pelo Oficial de Justiça, ficando autorizado 

reforço policial, caso se mostre necessário ao cumprimento desta 

diligência.Autorizo, desde logo, ao Sr. Oficial de Justiça, que as diligências 

para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do 

parágrafo único do Art. 14 da Lei nº 11.340/2006 c/c Artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (Art. 13, da Lei nº 

11.340/2006). Expeça-se o necessário, com URGÊNCIA, devendo constar 

no mandado que somente poderão ser retirados os pertences pessoais do 

acusado. Cumpra-se, em plantão judicial. Observação: a) Somente 

poderão ser retirados os pertences pessoais do acusado. b) Ficou 

autorizado ao Sr. Oficial de Justiça, que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do parágrafo único do 

Art. 14 da Lei nº 11.340/2006 c/c Artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva (Art. 13, da Lei nº 11.340/2006). 

Rondonópolis, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010540-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO GUEDES OAB - MT25673/O (ADVOGADO(A))

LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON OAB - 012.065.501-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DAS PARTES PARA QUE 

ESPECIFIQUEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, 

JUSTIFICANDO-AS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, OU SE CONCORDAM 

COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010540-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO GUEDES OAB - MT25673/O (ADVOGADO(A))

LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON OAB - 012.065.501-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DAS PARTES PARA QUE 

ESPECIFIQUEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, 

JUSTIFICANDO-AS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, OU SE CONCORDAM 

COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010910-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (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 
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(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DAS PARTES PARA QUE 

ESPECIFIQUEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, 

JUSTIFICANDO-AS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, OU SE CONCORDAM 

COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010910-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (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 (A) ADVOGADO (A) DASPARTES PARA QUE 

ESPECIFIQUEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, 

JUSTIFICANDO-AS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, OU SE CONCORDAM 

COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010665-69.2019.8.11.0015

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DAS PARTES PARA QUE 

ESPECIFIQUEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, 

JUSTIFICANDO-AS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, OU SE CONCORDAM 

COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011121-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE OLIVEIRA SOARES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DAS PARTES PARA QUE 

ESPECIFIQUEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, 

JUSTIFICANDO-AS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, OU SE CONCORDAM 

COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007223-95.2019.8.11.0015

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DAS PARTES PARA QUE 

ESPECIFIQUEM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, 

JUSTIFICANDO-AS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, OU SE CONCORDAM 

COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001454-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE NASCIMENTO DA SILVA (REU)

A. M. R. S. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001454-72.2020.8.11.0015. AUTOR(A): TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. REU: MARLENE NASCIMENTO DA SILVA, A. M. R. S. 

Vistos em correição. Pretende a autora a consignação em pagamento do 

valor de R$ 61.465,53 (sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e 

cinco reais e cinquenta e três centavos) referentes a um Seguro de Vida 

em Grupo contratado pela empresa na qual o de cujus laborava, onde 

assegurava, dentre outras coberturas, a garantia para morte acidental de 

seus funcionários. Aduziu que, no dia 23 de agosto do ano de 2018, o 

então funcionário Airton Jair Stekich veio a óbito, decorrente de um 

homicídio. A principal suspeita seria sua companheira Marlene Nascimento 

da Silva, que solicitou os valores concernentes ao seguro de vida do qual 

ele era amparado. Desta forma, diante do fato de o falecido ter deixado 

uma filha menor e ante a suspeita de homicídio que recai sobre sua 

companheira, seguindo-se o que disciplina o art. 1.814 do Código Civil, 

postulou em juízo com o fim de depositar os valores correspondentes à 

indenização do seguro, até que o judiciário determine a destinação de 

cada verba. É o resumo do necessário. Decido. Dentre os pressupostos 

processuais e condições da ação exigíveis para acesso ao judiciário 

mister que a parte demonstre o interesse processual. Consoante alegado 

na exordial, a parte autora não sabe para quem deve o valor do Seguro de 

Vida, ante o fato de que aquela que pretende receber os valores da 

indenização, esposa ou companheira do segurado morto, é a principal 

suspeita de ser autora do crime que ceifou a vida dele. Aplicação do art. 

792, caput e seu parágrafo único, do Código Civil. Não bastasse, a outra 

possível beneficiária, já que não há especificação explícita, é filha do 

casal e menor, possivelmente sendo a própria mãe processada pelo crime 

a sua representante legal. Dúvida razoável, sobretudo pela possibilidade 

de, acaso confirmada a suspeita criminal, advir sentença que reconheça a 

exclusão da sucessão herdeiros, na forma dos arts. 1.814 e 1.815, do 

Código Civil. Desse modo, resta evidente a conveniência da consignação, 

liberando-se a seguradora se o valor estiver correto, que permanecerão 

depositados em juízo até que seja esclarecido o real beneficiário. De fato, 

nos casos previstos em Lei, o devedor ou terceiro poderá requerer, com 

efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Firme 

no art. 539 do CPC. E dentre os casos previstos em Lei, preconiza o art. 

335, inciso IV, do Código Civil, que a consignação tem lugar, “se ocorrer 

dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento”. 

Nesse sentido, defiro a consignação em pagamento dos valores atinentes 

à indenização do Seguro de Vida em Grupo devida pela seguradora. O 

valor integral deverá ser creditado na conta de “depósitos judiciais” em 

subconta vinculada a este processo. Vale ressaltar que, atendidos os 

requisitos legais, realizado o depósito pela parte autora (art. 542, inciso I, 

do CPC), restarão afastados os efeitos e riscos da mora a partir da data 

do depósito, até a decisão final da lide. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, contestar o pedido, no prazo de 15 dias, sob pena de ser 

considerada revel, momento em que serão presumidas verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 02 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013103-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT26147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE SOUSA (REU)

MARIA HELENA ALVES ESTEVAO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013103-68.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CARLOS 

ALBERTO DOS SANTOS ANJOS REU: PAULO DE SOUSA, MARIA HELENA 

ALVES ESTEVAO Vistos em correição. Embate pretendido de adjudicação 

compulsória de negócio jurídico de compra e venda de um imóvel, objeto 

da ação, cujo bem, conforme documento de Id. 29622911, é de 

propriedade da Colonizadora Sinop S/A. Se a parte autora deixa claro, 

pelo pedido, que busca a adjudicação compulsória, significa que, 

necessariamente, deve figurar no polo passivo quem tem a prerrogativa 

de exercer a adjudicação espontaneamente e não exerce por alguma 

resistência qualquer. E quem tem essa prerrogativa, de acordo com esse 

contexto trazido, é a pessoa em nome de quem está registrado o imóvel, 

seja pela matrícula, seja pela tese, seria a Colonizadora Sinop. E como tal, 

deve ser incluída no polo passivo da demanda. O que obriga a inclusão no 

polo passivo da lide, necessariamente, da empresa vendedora, pois a 

decisão, de procedência ou improcedência, que advirá ao final nestes 

autos indubitavelmente à atingirá de modo inexorável. Hipótese de 

litisconsórcio necessário, em virtude da natureza incindível da relação 

jurídica de direito material, a indicar decisão uniforme para todos. Eis o 

disposto no art. 114 do CPC, com excertos negritados: “Art. 114. O 

litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela 

natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença 

depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Não há como 

prosseguir a demanda, sem que tal decisum provoque reflexos diretos e 

imediatos sobre os interesses também da Colonizadora Sinop S/A. Isto 

posto, sob pena de indeferimento da inicial, emende-a em 15 dias, 

acrescendo no polo passivo da lide a referida empresa detentora do bem 

imóvel, nos termos do art. 321 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

02 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000900-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MMXII INSTALACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SOUZA DO PRADO OAB - SP261508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W2M ROUPAS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000900-40.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MMXII 

INSTALACOES LTDA REU: W2M ROUPAS LTDA. Vistos em correição. 

Pretende a autora em ação monitória o pagamento dos valores devidos 

referente a prestação de serviços de reforma e montagem de um 

estabelecimento pertencente à acionada. Aduziu que o pagamento pelos 

serviços prestados se daria em 04 parcelas, sendo 30% de sinal, 02 

parcelas de 30% e saldo de 10% em até 10 dias após a entrega da obra. 

No entanto, após a conclusão das atividades, a requerida se tornou 

inadimplente, deixando de efetuar o pagamento da última parcela. Juntou 

aos autos negociações e orçamentos feitos através do e-mail, 

comprovantes de transferência dos valores adimplidos, uma nota fiscal da 

comarca de São Paulo com o valor total contratado sem comprovante de 

recebimento, um boleto bancário no importe de R$ 41.571,93 e um print de 

tela contendo 03 protestos no Cartório do 2° Ofício Extrajudicial desta 

urbe. É o mínimo relatório. Decido. Verificado a exiguidade de prova 

documental hábil a embasar o pleito monitório. Negociações por meios 

eletrônicos, bem como mero print de tela contendo protesto sem 

detalhamento algum são insuficientes para provar a existência do débito. 

A parte autora não teve ao menos a pachorra de instruir seu pleito, por 

exemplo, com a prova cabal do protesto tirado, que se revela como tal pela 

certidão de protesto e não por singelo extrato conforme o documentado no 

id. 28835096, p. 1. Veja o que dispõe o art. 700 do CPC a esse despeito: 

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro(...)”. Como 

visto, a demanda pretendida requer prova escrita de existência da dívida, 

como forma de demonstrar a presunção da existência do débito. Em abono 

ao raciocínio ora desenvolvido, compilados os seguintes julgados 

destacados em negrito: “ACÓRDÃO n.º 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO 

COMARCA DE BELÉM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006433-09.2012.814.0301 

APELANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ APELADO: SOL E MAR 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA 

DE ALMEIDA BUARQUE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO 

MONITÓRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. PONTO 

CONTROVERTIDO QUE É A PRESTAÇÃO INTEGRAL DO SERVIÇO 

CONTRATADO. FIXAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS 

AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA”. Trata-se de APELAÇÃO 

CÍVEL interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ contra a sentença proferida pelo 

Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém na Ação 

Monitória ajuizada em face de SOL E MAR PRESTADORA DE SERVIÇOS 

LTDA. Na origem, o apelado ajuizou ação monitória contra o apelante por 

ser credor da quantia de R$60.183,03 (sessenta mil cento e oitenta e três 

reais e três centavos), referente a contrato de empreitada celebrado com 

a ora apelante. Aduziu que as partes celebraram contrato de empreitada, 

para construção da sede do clube da apelante, em Outeiro, no Município 

de Belém/PA. Afirmou que desde maio/2011 a apelante quedou-se 

inadimplente (...). A ação monitória é procedimento especial que busca a 

concessão liminar de providência condenatória com vistas à rápida 

constituição de título executivo. Contudo, tal constituição sofreu oposição 

com os Embargos Monitórios de fls. 155/161. Com o advento do CPC/2015, 

houve profunda alteração no texto normativo do instituto monitório, em 

relação ao texto do CPC/1973. Diz o art. 700/CPC/2015. Art. 700. A ação 

monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; § 2o Na petição inicial, 

incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, 

instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada. 

A clara redação do texto legal explicita o caráter documental do 

procedimento monitório. Neste contexto, alguns pontos da inicial e 

documentos são importantes, para verificarmos a validade ou não do 

procedimento adotado pelo autor. (...) Assim, o que se verifica é que o 

credor pleiteia o pagamento pela prestação do serviço, enquanto o 

devedor afirma que o serviço não foi integralmente prestado, motivo pelo 

qual o pagamento não seria devido. Neste contexto, o ponto controvertido 

é a efetiva prestação do serviço, de modo a fazer jus o credor ao 

pagamento. Inicialmente, cumpre consignar que a ação monitória é direito 

do credor que dispuser de documento escrito sem força executiva. No 

caso, o autor logrou desincumbir-se do ônus de apresentar o documento 

escrito sem força executiva. Entretanto, não há prova da efetiva 

prestação integral do serviço contratado. (...) Havendo dúvida quanto à 

idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á 

para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento 

comum. Após a conversão, a prova escrita deverá ser analisada em 

conjunto com outros elementos probatórios que venham a ser produzidos 

durante a instrução processual, todavia não mais com a exclusiva 

finalidade de autorizar a expedição do mandado injuntivo, mas para aferir 

a procedência ou improcedência do pedido inicial, em um exame mais 

aprofundado das alegações deduzidas pelas partes. Assim, o 

procedimento monitório, é repartido em duas fases distintas: "(a) a 

primeira, não contraditória, instaura-se a pedido de quem, com base em 

prova escrita (ou equivalente), se afirma credor, com base na simples 

cognição sumária dos fatos, culminando com a expedição de um mandado 

de pagamento ou de entrega (conforme se trate de dinheiro ou de coisa); 

(b) a segunda desenvolve-se (ou pode desenvolver-se) com a 

observância do procedimento ordinário, a pedido daquele em face do qual 

é expedido o mandado (devedor ou injuncionado), que pode, com todas as 

garantias do contraditório, opor-se à ordem judicial, através de embargos" 

(ALVIM, J. E. Carreira. Processo Monitório. 6ª ed. Curitiba: Juruá, 2006. 

Págs. 91/92). A Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

também alinha-se no sentido da possibilidade de produção da prova 

imprescindível ao deslinde da ação monitória. (...) MARIA FILOMENA DE 

ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AC: 

00064330920128140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA 
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BUARQUE, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 29/05/2019). Apelação - Monitoria - 

Prestação de serviços - Remuneração - Cobrança - Comprovante de 

prestação de serviços - Elemento insuficiente para positivar a existência 

da alegada obrigação e o respectivo montante - Ausência de título 

monitório - Sentença de acolhimento dos embargos monitórios confirmada 

por tal fundamento.(TJ-SP - APL: 992051188626 SP, Relator: Ricardo 

Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 22/06/2010, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2010). Desta forma, ante a 

ausência de documentos que demonstrem a relação credor/devedor e, 

atendo ao que determina o art. 321 do Código de Processo Civil, intime-se 

a autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, juntando aos autos 

documento escrito elaborado bilateralmente entre as partes, que legitime o 

pedido proposto, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 02 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002185-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA SILVA NUNES QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002185-68.2020.8.11.0015. REQUERENTE: EDILEIA 

SILVA NUNES QUIROGA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos em 

correição. De ver que o presente feito foi distribuído equivocadamente a 

este juízo, visto que se trata de matéria que é de competência da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, tanto que foi 

endereçado para lá, justamente por constar no polo passivo da demanda o 

Município de Sinop. Assim, não sendo este o juízo competente, pois a 

matéria trazida à baila está afeta à referida vara especializada, o declínio 

da competência para presidir e julgar a causa é uma imposição legal. Isto 

posto, DECLINO a competência em prol da Vara Especializada da Fazenda 

Pública desta Comarca, a determinar seja o feito para lá redistribuído sem 

demora, com a remessa devida, feitas as anotações e baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001680-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRURF INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001680-77.2020.8.11.0015. AUTOR: CONSTRURF 

INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP REU: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA Vistos em correição. Designo audiência de conciliação 

para o dia 22 de março de 2021, às 17:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 02 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1015533-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015533-90.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCILENE 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos em correição. Pretensão declaratória de 

inexistência de débito, c/c indenizatória por danos morais, com pedido de 

tutela de urgência, aviada por Marcilene da Silva em face de Banco 

Bradesco S/A. e Banco Bradesco Cartões S/A., todos qualificados. 

Narrou ter tentado realizar uma compra e seu crédito fora negado, sob 

alegação de que estaria com restrições em seu nome, por uma suposta 

dívida de cartão de crédito, no valor de R$ 2.272,33, em 20/11/2018. 

Informou que em contato com a parte requerida obteve informações de 

que a dívida realmente é proveniente de cartão de crédito. Ressaltou que 

nunca teve qualquer tipo de relação comercial com a parte requerida, 

possuindo apenas cartão de crédito do Banco do Brasil, de modo que a 

restrição em seu nome se mostra indevida. Informou desconhecer o 

contrato que gera os referidos descontos, já que não contratou com a 

instituição financeira, a demonstrar evidente abuso e ilegalidade. Por não 

ter solucionada a situação com a parte demandada administrativamente, 

pugnou em caráter antecedente a tutela de urgência para a imediata 

exclusão do seu nome do órgão de proteção ao crédito (SERASA/SPC). 

Por fim, pugnou benefício da gratuidade judiciária e inversão do ônus da 

prova, bem como a realização de prova pericial, a fim de verificar a 

autenticidade da assinatura aposta. É o relato. Decido. Do pedido de 

justiça gratuita Postulado pela parte requerente o benefício da gratuidade 

judiciária, sob alegação de não possuir condições econômico-financeira 

suficientes para suportá-las. À míngua de elementos cognitivos razoáveis 

que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos bem como do comprovante de seus 

rendimentos mensais, o pedido deve ser concedido. Nada impede, 

contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, se 

tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela 

parte requerente. Do pedido de tutela de urgência A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 
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ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Ao que informa a parte 

requerente, nunca manteve qualquer tipo de relação jurídica com a parte 

demandada a ponto de autorizar a inserção de seu nome em cadastros 

restritivos de créditos – SERASA/SPC, em virtude da existência de uma 

suposta dívida na importância de R$ 2.272,33, proveniente de um suposto 

crédito de cartão, que, segundo a tese, é inexistente. De outra banda, a 

alegada ausência de relação jurídica suscitada com a instituição financeira 

demandada merece ser prestigiada, haja vista a possibilidade de fraude e 

a referida probidade e boa-fé processual inerentes, sob risco de ser 

tachada de improbus litigator. Assim, elementos consistentes no processo 

a demonstrar que a parte autora pode estar sendo cobrada por uma dívida 

indevida. Nesse sentido, a probabilidade de seu direito consubstancia-se 

nas alegações de que não firmou nenhum contrato ou outra situação 

semelhante com a parte requerida. Trata-se, ademais, de afirmação de 

fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode exigir da 

demandante produção de prova do que para ele é inexistente. De ver, 

assim, nas circunstâncias, obviamente ser contraproducente exigir 

qualquer vestígio da relação jurídica dita inexistente, sob pena de impingir 

ao litigante que aparenta boa-fé o insustentável dever de produzir prova 

diabólica. Portanto, as alegações insertas na exordial, demonstram, ainda 

que indiciariamente, nesta fase de cognição sumária, perspectiva de 

fraude, que, a priori, deve pender, inda mais neste momento processual, 

em favor da consumidora/autora, situação esta que exsurgiria se relação 

jurídica material entre elas existisse. Desse modo, vislumbrado com 

razoável firmeza a probabilidade de o direito da parte autora sagrar-se 

reconhecido, na medida em que os elementos agregados aos autos dão 

essa margem de interpretação, ainda que provisório, do direito em tela. No 

entanto, como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do 

art. 300, caput, do CPC, requer a coexistência tanto da probabilidade do 

direito quanto o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O 

risco deve ser concreto e iminente, sendo o dano irreversível quando a 

demanda tratar de violação a direitos não patrimoniais, como a dignidade. 

Na hipótese, este risco é presumido por se tratar de alegada cobrança de 

dívida inexistente. Além do mais, o provimento a ser adiantado, 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento, podendo ser 

modificada caso reste comprovada a exigibilidade da dívida. Destarte, não 

há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 

300, § 3º, do CPC. Desde que producente a antítese a ser alinhavada 

oportunamente, a fazer ruir, se assim se der, a tese até o momento 

razoavelmente altaneira. Presentes os requisitos para atender a tutela de 

urgência. Previsão do citado art. 300 do CPC. Da inversão do ônus da 

prova Por derradeiro, evidenciado tratar-se-ia, se de fato inexistir o 

negócio gerador de todo o bramido autoral, de relação consumerista, 

existindo alegações verossímeis que podem configurar hipossuficiência 

técnica e informar vulnerabilidade da parte autora em relação à parte 

requerida, que, não se descarta. Sobretudo na prefalada prova de fato 

negativa. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a postulação 

faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e a 

normalidade do seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do 

Consumidor, incidentes à espécie. Isto posto, atendidos os requisitos do 

art. 300 do Código de Processo Civil, hei por bem deferir o pedido de tutela 

de urgência em caráter antecedente, para determinar: a) a imediata 

exclusão do nome da parte requerente do cadastro de proteção ao crédito 

SERASA/SPC, a ser efetivado pela requerida no máximo em 05 dias, 

conforme a negativação documentada no Id nº 27660571, informando a 

providência a este juízo no prazo da defesa, sob pena de multa diária a 

ser arbitrada oportunamente, se for o caso; b) defiro o pedido de 

gratuidade da justiça à parte autora, devendo ser anotado para os fins 

devidos; c) inverto o ônus da prova em favor da parte autora, 

consumidora. Logo, incumbe à parte requerida demonstrar a regularidade 

e normalidade do seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do 

Consumidor, incidentes à espécie. Por fim, designo audiência de 

conciliação para o dia 29 de março de 2021, às 12:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser 

enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 

de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000904-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MMXII INSTALACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SOUZA DO PRADO OAB - SP261508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W2M ROUPAS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP 1000904-77.2020.8.11.0015 AUTOR(A): MMXII INSTALACOES 

LTDA Vistos em correição. Ação monitória proposta por MMXII Instalações 

Ltda., em face de W2M Roupas Ltda., ambos qualificados. Petição de Id. 

28981442 aduzindo que, por erro sistêmico no Pje, o processo fora 

protocolado 02 vezes, gerando um segundo processo sob o n° 

1000900-40.2020.8.11.0015. Desta forma, requereu a desistência destes 

autos com o fim de evitar provável litispendência. É o relatório. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente que pode 

ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte requerida, caso está tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. A parte requerida não foi 

citada, posto que, sequer houve o preparo das custas e taxas judiciais 
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pela requerente. Sendo que esta, antes mesmo da analise dos 

pressupostos para o recebimento da inicial, atravessou com petitório de 

desistência, alegando duplicidade de ações por um erro sistêmico. Desse 

modo, independente de ter sido erro do sistema ou do próprio autor, fica 

nítido que se trata de ações idênticas onde o protocolo de uma delas 

adveio equivocadamente. A desistência da ação demanda homologação 

judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, 

parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, 

atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Desistência, todavia, que configura neste caso a 

necessidade de cancelamento da distribuição, sob risco de duplicidade de 

ações. Com isso, não há que se falar em ônus sucumbencial pela 

desistência. Nuance procedimental eletrônica que não implica a 

necessidade ou justiça no preparo da causa. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex. Deixo 

de condenar a parte autora a pagar as custas e despesas processuais, 

ante a dupla distribuição indevida. Sem condenação em honorários 

advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, 02 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002172-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEOZILDA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002172-69.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Em conformidade com a determinação contida 

em ID 29767135, determino a imediata redistribuição do feito para a Vara 

Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, observadas as 

formalidades legais. 2. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 2 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009586-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA PASQUALOTTO NUNES (AUTOR(A))

CARLOS ROQUE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE DI DOMENICO (REU)

CARLOS ALBERTO DE SOUZA CHINA (REU)

LEONARDO PERIM DE PAULA (REU)

SINOP FUTEBOL CLUBE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009586-55.2019.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 321 do CPC, emende a inicial, a fim de adequar o pedido de urgência 

à legislação pertinente ao caso em tela (Lei n. 8.245/91), vez que o Código 

de Processo Civil possui aplicação subsidiária em caso como o dos autos, 

sob pena de preclusão. 2. No mesmo prazo, deverá a parte requerente 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 3. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

23 de julho de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009655-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1009655-87.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

BERTULINA AMANCIA KRUCZKIEWICZ POLO PASSIVO:REU: BANCO BMG 

S.A CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 27415779 é tempestiva e, 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 3 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012718-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CEOLATTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CARLA GARCIA SANTOS (EXECUTADO)

CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO PJE 1012718-23.2019 Exequente: Milton Ceolatto Júnior 

Executado: CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS e WILLIAN CARLA 

GARCIA SANTOS Certifico que, decorreu o prazo determinado na decisão 

id., sem que fosse apresentado comprovante de quitação do débito pela 

parte executada Willian Carla Garcia Santos citada conforme id.28763390. 

Certifico ainda que, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte 

exequente manifeste nestes autos no prazo de quinze dias. Sinop, 03 de 

março de 2020. Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária – Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007260-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. A. (AUTOR(A))

C. S. C. D. V. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. P. (REU)

F. S. O. D. B. L. (REU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão do oficial ID 29824957.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000805-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZI APOLINARIO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 9/9/2020, às 

15:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000805-10.2020.8.11.0015 AUTOR(A): LEUZI APOLINARIO DA COSTA 

REU: BANCO BRADESCO Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 28771104 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 09 de Setembro de 2020, às 15:30hs, conforme autorizado pelo art. 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e 

item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000529-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLENA BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 9/9/2020, às 17 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000529-76.2020.8.11.0015 AUTOR(A): ORLENA BISPO DA SILVA REU: 

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Certifico que, em cumprimento 

a determinação sob ID- 28556945 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 09 de Setembro de 2020, às 17:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MAMEDE DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 9/9/2020, às 16 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000518-47.2020.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA APARECIDA MAMEDE DE 

MELO REU: BANCO PAN Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 28472566 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 09 de Setembro de 2020, às 16:00hs, conforme autorizado pelo art. 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e 

item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000456-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 9/9/2020, às 

16:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000456-07.2020.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA DE SOUZA REU: BANCO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 28409703 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 09 de Setembro de 2020, às 16:30hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013727-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERREIRA DE CAMPOS (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 9/9/2020, às 15 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1013727-20.2019.8.11.0015 AUTOR(A): ALAMEDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA REU: DANIEL FERREIRA DE CAMPOS Certifico que, em 

cumprimento a determinação sob ID- 28443569 designo Audiência de 

Tentativa de Conciliação para o dia 09 de Setembro de 2020, às 15:00hs, 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 9/9/2020, às 13 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000377-28.2020.8.11.0015 AUTOR(A): LAURITA ALVES DA CRUZ REU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID- 28258337 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 09 de Setembro de 2020, às 13:00hs, conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000055-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 9/9/2020, às 14 
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horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000055-08.2020.8.11.0015 AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 28101407 designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 09 de Setembro de 2020, 

às 14:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 

56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte 

autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000807-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GARCIA DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 2/9/2020, às 17 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000807-77.2020.8.11.0015 AUTOR(A): CLEIDE GARCIA DE MELLO REU: 

BANCO BMG S.A Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

28771117 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 02 de 

Setembro de 2020, às 17:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida 

intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação 

do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011176-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BIAZAO BASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS ROBERTO PELIZON (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, indique 

o novo endereço do devedor, sob pena de arquivamento, conforme 

despacho de ID 28969532, bem como efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação, no bairro a ser informado, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – emitir guias 

– digitar diligência - escolher a opção guia de diligência – 1º grau - 

adicionar o número do processo – buscar - próximo - cidade – 

bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do 

pagante e gerar guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006315-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUALBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, conforme 

certidão de ID 26626296.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014639-17.2019.8.11.0015

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:

BOMFIM ALVES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na inicial, visto que NÃO É CONTEMPLADO 

com o serviço de ENTREGA dos CORREIOS, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 3 de março de 2020. Laura Joanir Costa Leite 

Rondon Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009658-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FIGUEIREDO DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PARDINI DE ABREU CARVALHAES (EXECUTADO)

ALESSANDRO MAGNO CAMBRAIA ESTEVES (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 carpe diem, visto que não é contemplado com o 

serviço de entrega dos correios; 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 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 3 

de março de 2020. Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014640-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SHIRLEY GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

RICHARD VIEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na inicial, visto que não é atendido pelo 

serviço de entrega dos correios, 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 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Sinop-MT, 3 

de março de 2020. Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000070-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - 014.953.431-03 

(REPRESENTANTE)

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1000070-74.2020.8.11.0015 Primeiramente, 

sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pelo requerente. Designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 02/07/2020, à 13h45min, a ser realizada 

pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40-48. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-os 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

auto composição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. AB

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001582-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALTIELE NUNES FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO SILVA MAGELA OAB - MT24915/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Ante a determinação do juízo de origem, de suspensão da medida de 

busca e apreensão, restitua-se o veículo ao requerido, mediante a 

lavratura do competente termo de entrega. Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara 

Cível comunicando-se que o veículo foi apreendido e que, nesta data, em 

cumprimento à decisão daquele juízo, foi determinada a sua restituição ao 

requerido. Após, arquive-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004362-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES MARIA OSTROVSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LAURA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Código: 1004362-73.2018.8.11.0015 . DECISÃO: “HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

acima formulado entre as partes. Em consequência, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, 

com ju lgamento do mér i to ,  o processo Código n º 

1004362-73.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO movida por INES MARIA OSTROVSKI em face de 

ALINE LAURA DE OLIVEIRA. Sem custas, ante a gratuidade da justiça. 

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias”. Nada mais havendo, foi encerrado o presente 

termo.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001093-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SCHAIANNE ALVES GOMES (INVENTARIANTE)

J. G. D. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR DA COSTA PEREIRA JUNIOR (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 20(vinte) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

DESPACHO, que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (29712468 - 

Decisão). 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. 

Especialmente “[... 4. Intime-se o inventariante para, no prazo de 20 (vinte) 

dias, acostar ao feito certidão negativa de testamento, emitida pela Central 

Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em igual 

prazo, apresentar suas declarações, a atribuição de valor aos bens do 

espólio e o plano de partilha, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), caso já não tenha sido 

apresentado, além da prova da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e às suas rendas, mediante apresentação das certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. ...]”
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001825-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

U. A. L. A. (REQUERENTE)

D. G. T. (REQUERENTE)

H. C. L. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (28103530 - 

Sentença). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006884-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Requerente e o 

Requerido para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca 

do(a/s) SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (28093694 

- Sentença). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007222-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MEDEIROS CARDAVAL OAB - 054.846.631-99 (PROCURADOR)

LORRAINNE PRISCILA PADILHA SCHEFFER OAB - MT26840/O 

(ADVOGADO(A))

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. F. E. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (28429219 - 

Sentença). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000355-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. F. (REQUERENTE)

M. V. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (28903660 - 

Sentença). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012552-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. V. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DAPPER SANTANA OAB - MT19983/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s). (29753073 - Diligência). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006376-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (REQUERENTE)

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))

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA OAB - MT16666-A 

(ADVOGADO(A))

NAYARA MOURA FEITOZA OAB - MT21119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTEÇA, 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 28924149 - Sentença) Ato 

Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via Diário 

da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 

203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000833-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. C. (REQUERENTE)

J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA MACIEL ESCOBAR OAB - MT0016695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 
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querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 24835891 - 

Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007958-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca 

do(a/s) SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 29709818 

- Sentença)

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001589-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. (. B. (EXECUTADO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s). (29757566 - Diligência). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001246-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA OAB - MT0020704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. S. (REU)

B. M. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 28201666 - 

Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007964-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. O. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. S. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca 

do(a/s) SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 25695705 

- Sentença)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010945-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. D. (REQUERENTE)

A. D. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 25827862 - 

Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011547-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. C. (AUTOR(A))

A. G. C. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARCIA CORTEZ DIAS OAB - 811.466.632-34 (REPRESENTANTE)

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. A. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca 

do(a/s) SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 25831449 

- Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1011398-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. M. D. O. (REQUERENTE)

M. R. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANA BORGUEZAN OAB - SC43706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 26124020 - 

Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 
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termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007877-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. C. M. (REQUERENTE)

C. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 27398736 - 

Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1013508-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. R. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - 733.638.631-87 

(PROCURADOR)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca 

do(a/s) SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 25763871 

- Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010556-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDICIR SENGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA DA SILVA DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR OAB - MT0003499A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL BATISTA DE AGUIAR OAB - MT3537/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI OAB - MT3047/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca 

do(a/s) SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 26907562 

- Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006259-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FONTES DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 28105073 - 

Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000727-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CATARINA DA SILVA MATOS MARTINS OAB - PR52371 (ADVOGADO(A))

DANIELE PRICILA CENZOLLO OAB - PR69664 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. E. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIAMARIS BRUNA ROZIGUINI BARBOSA OAB - 048.994.149-43 

(REPRESENTANTE)

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos 

termos do § 3º do Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca 

do(a/s) SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 26972600 

- Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013943-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. (REQUERIDO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 28319337 - 

Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009628-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

E. K. F. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERNANDES RODRIGUES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Parte Requerente para 

que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar 

CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 28713020 – Sentença) Ato Ordinatório expediente de 
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remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011432-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Parte Requerente para 

que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar 

CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 29665838 - Decisão) Ato Ordinatório expediente de 

remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011838-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar 

CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 28099377 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de 

remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013694-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERESA APARECIDA PLENS OAB - MT23990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA FERDINANDO VAREA OAB - MT0010641A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar 

CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 28943381 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de 

remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009116-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DE CAMARGO MELLO OAB - MT24261-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Passivo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR 

acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

25804139 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011157-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. M. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA REGINA DE MORAES OAB - MT13999/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo e Polo 

Passivo para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) tomar 

CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 26126406 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de 

remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

6ª Vara Cível

Intimação

Certidão 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA CERTIDÃO Certifico que o Estado de Mato Grosso foi 

devidamente NOTIFICADO do DESPACHO ID. 28510955, porém, até a 

presente data não houve manifestação. CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) 10 de fevereiro de 2020 Despacho 

(4057463) ESTADO DE MATO GROSSO Representante: 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Expedição 

eletrônica (28/01/2020 19:07:19) FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES 

registrou ciência em 30/01/2020 09:02:19 Prazo: 3 dias 04/02/2020 

23:59:59 (para manifestação)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002197-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILEIA ELCIMAR DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1002197-24.2016.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO:DILEIA ELCIMAR DE SOUZA POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,3 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001760-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MARINGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001760-41.2020.8.11.0015 REQUERENTE: MUNICIPIO DE MARINGA 

REQUERIDO: INGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA - 

ME Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente 

de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as 

nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das situações previstas no 

artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo 

qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a 

DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001774-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITAPIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA OAB - SP349828 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA APARECIDA MARTUCHI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001774-25.2020.8.11.0015 REQUERENTE: MUNICIPIO DE ITAPIRA 

REQUERIDO: ELZA APARECIDA MARTUCHI DE ALMEIDA Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001780-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Município de São José do Rio Preto SP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN CESAR SILVEIRA MORAIS OAB - SP319837 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SIQUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001780-32.2020.8.11.0015 REQUERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO SP REQUERIDO: MAURO SIQUEIRA DA SILVA Vistos etc. I – 

CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - 

Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; 

III - Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da 

CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da 

presente deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001826-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

CLAUDIA REGINA CAVALCANTE DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001826-21.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ALDEIA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME, 

CLAUDIA REGINA CAVALCANTE DE AZEVEDO Vistos etc. I – CUMPRA-SE 

na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002325-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE COSSA SCOPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1002325-39.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO:CLARICE COSSA 

SCOPEL POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações apresentada(s) que 

segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de março de 2020. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003424-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA CONCEICAO DONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003424-49.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): SANDRA DA CONCEICAO DONATO REU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 98 de 186



CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000775-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1000775-09.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 2.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:EDSON CARLOS MACHADO POLO PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) apelações 

apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE 

FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,3 de março de 

2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002197-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002197-82.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SIRLEI HASSE 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANELISE INES ANDRUCHAK, 

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE POLO PASSIVO: IVANILDO 

RAMOS VIEIRA 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: 16/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TONYFFER DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002209-96.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TONYFFER DA 

SILVA FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES 

DE BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002210-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TONYFFER DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002210-81.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:TONYFFER DA 

SILVA FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES 

DE BRITO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002211-66.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANDREZA 

OLIVEIRA MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSOM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1002216-88.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JEFERSOM DE 

FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSOM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002217-73.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JEFERSOM DE 

FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSOM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002218-58.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JEFERSOM DE 

FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HAVILEM COMERCIO DE ALUMINIO E PERFILADOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA PATRICIA MOTTIN ROMAGNOLE OAB - MT26709/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO VIEIRA FOGACA (REU)

 

PROCESSO n. 1002220-28.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:HAVILEM 

COMERCIO DE ALUMINIO E PERFILADOS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANGELA PATRICIA MOTTIN ROMAGNOLE POLO PASSIVO: 

EDIVALDO VIEIRA FOGACA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARTINEZ ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS OAB - MT24071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002221-13.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JULIO MARTINEZ 

ALVES OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO GUILHERME 

ROSSI ASSIS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002223-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MARTINEZ ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS OAB - MT24071/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002223-80.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JULIO MARTINEZ 

ALVES OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO GUILHERME 

ROSSI ASSIS POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOCHI GUASTALLA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMENEGILDO PEREIRA & SILVA LTDA - 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.: 1001763-93.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 02/04/2020 14:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. MOCHI GUASTALLA & CIA 

LTDA - ME CPF: 04.902.738/0001-03, ANDRESSA CORREA PEREIRA CPF: 

037.197.351-17 Endereço do promovente: Nome: MOCHI GUASTALLA & 

CIA LTDA - ME Endereço: RUA DAS IPOMÉIAS, 2332, - DE 2220 AO FIM - 

LADO PAR, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - CEP: 78550-560 

Endereço do promovido: Nome: EMENEGILDO PEREIRA & SILVA LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA JOAQUIM SOCREPPA, n 1.189, Lote 09, Quadra 03, 

JARDIM IBIRAPUERA, SINOP - MT - CEP: 78556-780 Sinop, Terça-feira, 03 

de Março 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: 1002225-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PATRICIA MARIA VIEIRA DA MAIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002225-50.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE POLO PASSIVO: PATRICIA 

MARIA VIEIRA DA MAIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

16/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 3 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARIA VIEIRA DA MAIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002228-05.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE POLO PASSIVO: PATRICIA 

MARIA VIEIRA DA MAIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

16/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 3 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002229-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERASMO DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES OAB - MT23201/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1002229-87.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE ERASMO 

DAMACENO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA RENATA FRANCHINI 

DE MACEDO ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002235-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARIA VIEIRA DA MAIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002235-94.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SOCIEDADE 

EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE POLO PASSIVO: PATRICIA 

MARIA VIEIRA DA MAIA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

16/04/2020 Hora: 15:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 3 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BAUERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002237-64.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VANDERLEI 

BAUERMANN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TATIELE ALBRING, 

DANILO BANDELOW DE LIMA POLO PASSIVO: NELSON F. PADOVANI & 

CIA. LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 16/04/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 3 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002450-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLLEY DE SOUSA ALVES WELTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA ARAGAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002450-41.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SHIRLLEY DE SOUSA ALVES 

WELTER EXECUTADO: MARIA LUCIA ARAGAO Vistos etc. Nos termos do 

§1º, do art. 916 do CPC, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 05 dias, se manifeste nos autos. Após, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002251-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE JOAQUIM ALVES DA ROCHA OAB - 054.066.471-56 

(REPRESENTANTE)

MINARLOI DE LIMA OAB - MT27257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. ANDRIGHETTI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002251-48.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSIANE 

JOAQUIM ALVES DA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MINARLOI DE LIMA POLO PASSIVO: L. ANDRIGHETTI & CIA 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: 16/04/2020 Hora: 16:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002273-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002273-09.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SILVANA ALVES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVANA ALVES DE 

SOUZA 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: 16/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002275-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DOS SANTOS IWAZAKI (REQUERENTE)

ROBSON EIZO IWAZAKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO GUEDES OAB - MT25673/O (ADVOGADO(A))

LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES OAB - MT0020998A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002275-76.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROBSON EIZO 

IWAZAKI DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAIS DE 

ALMEIDA RONDON GUEDES, CARLOS AUGUSTO GUEDES POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 16/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 356567 Nr: 8037-27.2019.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TIGRINHOS INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SILVEIRA SILVÉRIO - 

OAB:10516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tigrinho Indústria e Com. de Madeiras Ltda., devidamente qualificada nos 

autos, postulou pela restituição dos bens, sendo 01 caminhão da 

marca/modelo Volvo FM 12 420, ano 2001, placas JZI – 3057 e 01 carreta 

reboque da marca Randon, placa JZT – 7555, apreendidos no Termo 

Circunstanciado em apenso cód. 161769, no qual se discute a suposta 

prática de delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n.º 

9.605/1998.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da 

incompetência do Juízo Estadual para conhecer do pedido de restituição 

dos bens apreendidos pelo IBAMA.

 É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

O bem móvel em questão é um utilitário que tem lídimo dono. Apesar de ter 

sido possível instrumento da prática delituosa em discussão, trata-se de 

um feito já sentenciado, sendo extinta a punibilidade dos agentes pela 

prescrição, conforme sentença transitada em julgado de p. 84 do Termo 

Circunstanciado em apenso. Desse modo, o pedido de restituição deve 

primar pelos termos da Lei.

Neste passo, o art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que as 

coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo. Todavia, os bens não mais interessam ao processo.

Estranhamente o pedido da parte embasou-se em tutela de urgência, o que 

não guarda pertinência alguma com a hipótese vertida. Todavia, 

analisando o requerimento, de ver que é caso de restituir, porque o bem 

não interessa mais a persecução penal, posto que apesar de ser 

instrumento do possível crime, que por sinal resta prescrito, era somente o 

contratante para transportar a madeira.

Ademais, os bens apreendidos podem ser restituídos, desde que não haja 

dúvida quanto ao direito de quem os reclama em juízo, conforme art. 120 

do aludido estatuto instrumental. O que também está suficientemente 

comprovado nos documentos de p. 36/37, do Termo Circunstanciado em 

apenso, constando como Tigrinho Ind. Com. Madeiras Ltda., como 

proprietário do bem em questão.

 Sua origem, com base nas provas existentes, é lícita. Sendo o requerente 

apenas um prestador de serviços.

 Logo, a contrariu sensu, havendo prova do domínio, comprovado o direito 

do requerente, e não havendo pertinência e relevância para o deslinde da 

causa, isto é, não interessando como elemento de convicção ao 

processo, pode ser restituído.

Não havendo mais razão suficiente nessa conjuntura descortinada para 

perdimento, deve o bem ser restituído, até como forma de solucionar essa 

questão para fins de arquivamento definitivo do feito.

 Quanto à restrição apenas articulada à p. 16, deve ser baixada por quem 

a fez. Em linha de principio, trata-se de uma restrição administrativa, 

conforme pesquisado no sistema RENAJUD e juntados os extratos nesta 

oportunidade. Quem fez a restrição deve baixá-la, só em caso de 

resistência injustificada é que deve o juízo intrometer-se, acaso acionado.

Aliás, do extrato levantado não é possível descortinar quem promoveu a 

restrição em questão, nada mencionando a parte quanto a esta situação, 

remetendo ao juízo, via de seu pedido, a solução de algo restritivo não 

explicado satisfatoriamente.

 Se foi o IBAMA quem fez a restrição, cabe, primeiro, exigir-lhe a 

providência liberatória, não havendo razão por enquanto que justifique o 

crivo judicial para solucionar uma pendência que aparentemente não tem 

resistência.

Compulsando os autos apensos cód. 161769 para decidir o presente 

pedido, observada a apreensão não só do caminhão ora a ser liberado, 

mas também de uma carga de madeira com 75,300 m³ de madeira 

laminada, essências amescla e caroba, conforme termos de apreensão e 

deposito de p. 11/12 (termos n.º 617025 e 617026), discriminada no 

levantamento de produto florestal de p. 13/15, também discriminada no 

relatório de apuração de infração administrativa ambiental de p. 16/18.

 Madeira esta que não se tem noticia de qualquer destinação, salvo que 

tem como depositária Fernanda Tais Mecabô, analista ambiental matrícula 

n.º 1513679.

Portanto, deve ser esclarecido a respeito da destinação da madeira, tanto 

quanto possível, de forma útil e socialmente ponderável. Até por conta de 

solucionar o encargo de fiel depositária, que não pode ser algo ad 

eternun.

 Isto posto, defiro o pedido de restituição do caminhão da marca/modelo 

Volvo FM 12 420, ano 2001, placas JZI – 3057 e da carreta reboque da 

marca Randon, placa JZT – 7555, à requerente Tigrinho Indústria e Com. 

de Madeiras Ltda., mediante mandado de entrega. O que liberará o fiel 

depositário do respectivo encargo.

Determino ainda que seja oficiado ao gerente executivo do IBAMA em 

Sinop – MT e a ilustrada fiel depositária, para informarem em 10 dias a este 

juízo a respeito da destinação da madeira apreendida nos termos de 

apreensão e de depósito acima mencionados.

 Com o encarte das informações do IBAMA, manifeste-se o Ministério 

Público.

Em homenagem à simplicidade, à informalidade, à celeridade e à economia 

processual, mirando a razoável duração do processo e a efetividade da 

prestação jurisdicional, que sirva esta decisão como ofício, mandado de 

entrega e intimação.

Lance esta decisão em ambos os feitos apensados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIZ CIVIDINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DPS BAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000444-90.2020.8.11.0015. AUTOR: JEFERSON LUIZ CIVIDINI 

REQUERIDO: DPS BAR LTDA - ME Vistos etc. Postulou a parte promovida 

pela redesignação da audiência de conciliação designada para 

06/03/2020, às 15:15 horas, alegando não ter sido respeitado o prazo 

mínimo de antecedência entre a citação e a solenidade. Afirmou ter sido 

citado apenas em 02/03/2020, 04 dias antes da audiência designada. No 

entanto, de acordo com a Súmula 19 da Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o prazo mínimo entre a 

citação e a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento 

é de 48:00 horas. Seguindo esse entendimento, descabe a aplicação do 

expendido pela parte promovida, razão pela qual indefiro o postulado, não 

havendo impedimento algum para que a parte promovida compareça na 

solenidade. Não configurado justo motivo a ponto de influir na atividade 

jurisdicional e acarretar na remarcação da audiência de conciliação, 

mantenho a audiência já designada nos autos. Ciente das consequências 

legais em caso de não comparecimento, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 28 do FONAJE. Oportunamente, concluso. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINDA LINS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001818-44.2020.8.11.0015. REQUERENTE: HERMELINDA LINS DE 

ARAUJO REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos etc. 

Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c indenização 

por danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, 

aviada por Hermelinda Lins de Araújo em face de Telemar Norte Leste S/A, 

ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. A tese é a de inexistência de relação jurídica. Trata-se de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir da parte demandante produção de prova do que para ele é 

inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 
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cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, onde o inseriu por 

conta desta questionada relação jurídica, no prazo de até 05 dias, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência preliminar. 

Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 03 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000195-42.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ILDO ABEL SCARPARO 

REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, CAMPING CLUB PORTAL DA 

AMAZONIA, IVANILDO R VIEIRA Vistos etc. Reconhecida pelo E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, no suscitado conflito negativo de competência 

n.º 1008727-21.2018.8.11.0000, a competência do juízo da Segunda Vara 

Cível desta Comarca de Sinop-MT para processar e julgar todas as 

demandas onde figure como parte requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou 

Ivanildo Ramos Vieira – ME, que possua como objeto a cobrança de taxa 

condominial, retirada de guarita, descaracterização do Condomínio 

“Camping Club” para lote e a transferência da propriedade do imóvel, de 

modo a evitar que a decisão proferida em uma demanda seja colidente 

com a decisão de outra acaso tramitarem em juízos distintos. Eis excertos 

do h. voto condutor do V. Acórdão: “Nesse contexto, entendo que por 

expressa previsão legal (art. 55, § 30 do CPC), devem ser reunidas para 

que sejam julgadas em conjunto tendo em vista todas as ações estarem 

embasadas nos mesmos pedidos e causa de pedir, quais sejam, 

desqualificar a cobrança de taxa condominial, obter a escrituração de 

imóvel, dentre outras. Assim, para evitar o risco de proferir decisões 

conflitantes e considerando a anterioridade da distribuição da ação 

declaratória n° 12839-202009.811.0015 (Cód. 120529) para o juízo da 2' 

Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, nos termos do art. 59 do CPC, este 

é o juízo prevento para processar e julgar ambas as ações. Com essas 

considerações, nos termos cio artigo 55, § 3°, do CPC, ACOLHO EM 

PARTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, e declaro competente 

o Juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Sinop/MT para processar e julgar a 

ação originária de Declaratória de Nulidade de Cobrança de Taxa 

C o n d o m i n i a l  c / c  I n d e n i z a ç ã o  p o r  D a n o  M o r a l  n . º 

1 0 0 1 5 5 6 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . l 1 . 0 0 1 5  e  a  a ç ã o  d e c l a r a t ó r i a  n . º 

1002732-16.2017.811.0015. bem ainda todas as demandas onde figure 

como parte requerida IVANILDO RAMOS VIEIRA dou IVANILDO RAMOS 

VIEIRA - ME discutindo cobrança da taxa condominial, retirada da guarita, 

descaracterização do Condomínio ‘Camping Club’ para lote urbano e a 

transferência da propriedade do imóvel, para onde devem ser remetidos 

os autos com as cautelas de praxe para julgamento em conjunto”. 

Compulsando os autos, vislumbrado que o caso se enquadra nas 

hipóteses definidas pelo E. Tribunal de Justiça. Noutro vértice, quanto à 

tutela de urgência - depois de resolvida as questões de pressupostos 

processuais, como, dentre outras, o preparo da causa ou a concessão de 

justiça gratuita - incumbe ao juízo competente sua confirmação, decisão 

ou revogação, assim como os Embargos de Declaração opostos no Id. 

28253793, para onde remeto as partes, prevalecendo até lá o que está 

decidido nesta senda. Isto posto, hei por bem declinar a competência em 

favor do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, a determinar que 

sejam os autos para lá redistribuídos sem demora, feitas as anotações e 

baixas devidas, ressaltadas as questões processuais delineadas no 

parágrafo acima. Intimem-se Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001879-02.2020.8.11.0015. REQUERENTE: KEYLLE FRANCISCA DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Pretensão declaratória de 

inexistência de débitos, c/c indenização por danos morais, com pedido de 

liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Keylle Francisca de 

Sousa em face de Oi 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. 
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Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Antes 

de adentrar a análise dos requisitos da tutela de urgência pretendida, 

calha frisar que é inviável a imediata declaração de inexistência do debito, 

visto que se trataria de algo definitivo, sendo inclusive objeto de mérito. O 

pedido em voga extrapola os elementares limites de algo provisório como é 

e deve ser a tutela de urgência. Assim, neste incipiente momento 

processual, cabível, apenas, uma espécie de minus, algo temporário, como 

a suspensão das cobranças, até que seja acertado definitivamente o 

direito. A documentação apresentada pela parte autora juntamente com a 

petição inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão 

pleiteada, uma vez que evidencia a probabilidade do direito invocado. Não 

se pode olvidar a probabilidade do direito aduzido pela parte promovente, 

que ao adquirir o plano de internet, não usufruiu dos serviços, posto que o 

técnico foi até o local e deixou os materiais em sua residência, não 

retornando para as devidas instalações, segundo a tese. Na hipótese, 

existente o vínculo contratual entre as partes, conforme demonstrado 

pelos documentos agregados, a incidir o regramento do Código de Defesa 

do Consumidor, de acordo com os arts. 2º e 3º do CDC, pois configurada 

a relação de consumo com nitidez. De acordo com o art. 14 do CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, só 

não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro”. Probabilidade do direito evidenciada, pelo menos em relação aos 

pontos acima delineados. Por outro lado, o perigo de dano à parte autora é 

intuitivo, diante de sua manifestação de vontade quanto ao encerramento 

do contrato, o que provavelmente implicaria em cobranças judiciais e 

extrajudiciais em relação às multas contratuais, se não concedida a tutela 

provisória de urgência cobiçada. Além do mais, o provimento a ser 

adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento, 

podendo ser modificada caso reste incomprovada a tese. Destarte, não há 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 

300, § 3º, do CPC. Desde que producente a antítese a ser alinhavada 

oportunamente, a fazer ruir, se assim se der, a tese até o momento 

razoavelmente altaneira. Portanto, presentes os requisitos autorizadores 

para o deferimento da pretendida tutela provisória de urgência, 

preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. Deve ser concedida, conforme 

acima delimitado. Por derradeiro, evidenciado tratar-se de relação 

consumerista, existindo alegações verossímeis que podem configurar 

hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da parte autora em 

relação à parte requerida, que, não se descarta, pode ter ditado as regras 

avençadas em aparente contrato de adesão. Na conjuntura, como direito 

básico do consumidor, a postulação faz sentido, revelando-se condizente, 

a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus da 

prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Isto posto, hei por 

bem DEFERIR PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência, de 

modo a determinar a suspensão das cobranças em relação ao contrato 

discutido nos autos, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de 

incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Defiro 

a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, consumidora. 

Logo, incumbe a parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito daquela. Cite-se a parte promovida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000104-49.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARLY DA PENHA GUIRRA, 

CLAUDIO PEREIRA GUIRRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Ação de restituição de valores, c/c com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, proposta por Marly da Penha Guirra e Claudio 

Pereira Guirra, em face de Banco do Brasil e José Maria Rocha do Vale, 

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 
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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. O pedido está 

alicerçado em comprovante de transferência realizada inadvertidamente 

pela parte promovente em nome da parte promovida, conforme Id. 

27887135. In casu relatado pelo promovente que realizou erroneamente 

transferência do valor de R$ 4.500,00 para conta bancária da parte 

promovida, sendo que os valores deveriam ser transferidos para conta 

corrente no Banco Bradesco de sua própria titularidade. De acordo com a 

documentação coligida na inicial, não é de todo desarrazoado o que foi 

articulado, tendo em conta a prova da transferência mencionada, 

conforme comprovante de transferência coligido nos Id. 27887135. Prova 

segura de que realmente a operação foi realizada em nome da promovida, 

delineada a semelhança entre a conta bancária que foi realizada a 

transferência e aquela que deveria ter sido efetivada. Elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito autoral, pelo menos nessa análise 

perfunctória do feito. Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo é intuitivo, uma vez que não seria razoável a 

parte promovente aguardar o término da demanda para obter pelo menos o 

resguardo de que o depósito errado não seja desviado, sobretudo porque 

o risco é elevado em se tratando da espécie de bem altamente vulnerável. 

Não barrar pelo menos a movimentação do dinheiro é deixar ao léu o 

direito alegado que tem plausibilidade e elevado risco de perder-se. Não é 

sempre que alguém incauto deposita R$ 4.500,00 em conta de estranho. 

Conquanto não se deve dispor do que não se tem, tratando-se da situação 

apontada, a possibilidade não pode ser descartada, sendo a reversão 

dessa disposição bastante improvável. Melhor prevenir do que remediar. 

Importa por ora a presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 

do CPC. Por enquanto basta a probabilidade de assistir razão à parte 

autora, o que soa ponderável; e o elevado perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Portanto, deve ser determinado ao banco que 

promova a indisponibilidade do valor na conta da promovida até segunda 

ordem, isso porque a devolução integral dos valores neste incipiente 

momento processual, conforme postulado pela promovente, encontra 

óbice no § 3º do art. 300 do CPC. O §3º do art. 300 do Código de Processo 

Civil é nítido em dispor que: “A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. De mais a mais, o ilustrado gerente do banco poderia ter sido 

um pouquinho mais eficiente e prestativo, como ter se comunicado 

reservadamente com a promovida ou com o gerente da agência 

respectiva, a intermediar o contato, e possivelmente evitado esta ação, 

porquanto a tese se revela bem razoável. E o bom senso cabe em 

qualquer lugar e a todo o momento. Se assim não o fez, sobre a ordem 

judicial para que coopere obrigatoriamente, sob as penas da Lei, sendo 

dever das partes e de todas as pessoas envolvidas cooperarem para uma 

solução ágil e eficaz do processo, nos termos dos arts. 6º e 380 do CPC. 

Destarte, o contorno postulado em adiantamento da tutela, com as 

adequações supra, não sugere prejuízo algum à promovida, se de fato o 

dinheiro não for dela. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição da 

parte promovente que ora se diz afetada, segundo sua tese. Além do 

mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente 

reversível a qualquer momento. Presentes os requisitos do art. 300, caput 

e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Isto posto, hei por bem 

DEFERIR o pedido de tutela provisória de urgência, em parte, de modo a 

determinar que o digno gerente do Banco do Bradesco, agência 0234-8, 

promova no prazo máximo de 24:00 horas o bloqueio dos R$ 4.500,00, 

transferidos de forma equivocada para a conta da parte promovida José 

Maria Rocha do Vale, agência 0234-8, conta corrente 33.373-5, 

mantendo-os bloqueados até ulterior deliberação. E comunique no mesmo 

prazo a este Juízo. Devidamente emendada a inicial, determino a inclusão 

do Sr. José Maria Rocha do Vale no polo passivo da lide, conforme 

qualificação indicada no petitório agregado no Id. 28758334. Assim, 

conserte-se na distribuição e demais registros, promovendo a inclusão 

sobredita. 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 contumácia e extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 03 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIA LONKOSKI OAB - MT24207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000553-07.2020.8.11.0015. AUTOR: ADRIANA SALES REU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. Ação de fraude documental, c/c reparação por 

danos morais e materiais, c/c ressarcimento de valores, proposta por 

Adriana Sales em face de BV Financeira S.A – CFI e Banco Bradesco S.A, 

todos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 
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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 requerente 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. Pelo que se depreende, a 

parte autora aderiu à cédula de crédito bancária, consistente em um 

financiamento de veículo (VW/Gol, cor vermelha, 2009/2009, placas NJN 

2184) junto a primeira promovida. Todavia, em aparente boa-fé, o 

promovente realizou o pagamento de R$ 609,95 em 06/12/2019, a fim de 

adimplir integralmente seu débito. Refere o demandante que foi vítima de 

fraude, visto que no comprovante de pagamento consta o mesmo código 

de barras, valores e vencimentos, contudo, o nome do beneficiário é 

diferente, estando em nome de Daniel Rodrigues Garcia – CPF 

323.097.338-06 e não BV Financeira, a teor do boleto agregado. 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. Nesse passo, 

de acordo com a documentação coligida na inicial, não é de todo 

desarrazoado o que foi articulado, tendo em conta, em princípio, o 

comprovante de pagamento acostado em Id. 28467642, com beneficiário 

Daniel Rodrigues Garcia. Boleto para pagamento aparentemente emitido 

tendo como beneficiário BV Financeira S.A, a teor do documento de Id. 

28467642. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em 

apreço, precisamente em relação à continuidade da negativação dos 

dados da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o 

provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana 

pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao 

crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência primordial o 

norteamento de concessões de crédito em geral, naturalmente negados 

aos inseridos nos cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, 

ao menos até o julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte 

promovida, sendo possível a sua reversão a qualquer momento caso 

constatada a improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se 

estende à parte promovente, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. 

Outrossim, convém destacar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os 

conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º 

ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte 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 preliminar. Defiro a 

inversão do ônus da prova. Cite-se a parte requerida, intimando-a ainda a 

comparecer pessoalmente à audiência de conciliação, oportunidade em 

que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência, 

sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer pessoalmente, sob pena de extinção do feito por contumácia. 

Dicção, respectivamente, dos arts. 20 e 51, inciso I, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Serve a presente decisão como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 03 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001561-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERACI SOUZA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO DOS SANTOS OAB - MT26147/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

LOCALCRED TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001561-19.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ERACI SOUZA FIGUEIREDO 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MOTO IDEAL LTDA, LOCALCRED TELEATENDIMENTO E 

TELESSERVICOS LTDA Vistos etc. Pretensão de indenização por danos 

morais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por 

Eraci Souza Figueiredo em face de Consórcio Nacional Honda, Moro Ideal 

Ltda., e Localcred Assessoria e Cobrança Ltda., todos qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Do contexto probatório dos autos, verificado pelo extrato do 

veículo de placa QBV0543 a existência de restrição para venda, diante de 

alienação fiduciária em favor de “ADM DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA.”, a teor do documento aviado no Id. 29373849. Todavia, em que 

pese os argumentos expendidos pela parte demandante, o pedido liminar 

encontra óbice no § 3º do art. 300 do CPC. O §3º do art. 300 do Código de 

Processo Civil é nítido em dispor que: “A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão”. A exclusão do gravame de alienação fiduciária 
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em garantia constitui medida de caráter satisfativo, ante a patente 

irreversibilidade do provimento, que possibilitará a imediata transferência 

do bem móvel para terceiros de boa-fé, o que impede, por consectário, no 

restabelecimento do status quo ante em caso de improcedência dos 

pedidos autorais. Ainda, a questão suscitada é essencialmente de mérito e 

seu esgotamento na atual fase processual se mostra temerária, porquanto 

para a situação em testilha é indispensável o estabelecimento do 

contraditório, especialmente para que não reste inútil a defesa que venha 

a ser apresentada pelo banco promovido. A par do tema, segue arestos 

destacados: “TUTELA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE MOTOCICLETA – PRETENSÃO DO AUTOR DE BAIXA DO 

GRAVAME SOB A ALEGAÇÃO DE QUE CUMPRIU SUA PARTE NO 

ACORDO FIRMADO COM O AGRAVADO, QUE FICOU INCUMBIDO DA 

LIBERAÇÃO DO GRAVAME APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR 

PACTUADO – INDEFERIMENTO – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS 

QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA AUTORIZAR A ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA PRETENDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA 

REVERSIBILIDADE DA MEDIDA E DA LESÃO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP - AI: 

22153306320168260000 SP 2215330-63.2016.8.26.0000, Relator: Sá 

Duarte, Data de Julgamento: 05/12/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 06/12/2016); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE BAIXA DAS 

ANOTAÇÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E RESTRIÇÃO JUDICIAL EM 

VEÍCULO AUTOMOTOR. INDEFERIMENTO PELO JUIZ A QUO. EM SEDE DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CABE O EXAME DO MÉRITO DA AÇÃO 

PROPOSTA, MAS, APENAS, A ANÁLISE DA PRESENÇA OU NÃO DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA (ARTIGO 300 

DO C.P.C). RESTRIÇÃO JUDICIAL FEITA EM PROCESSO DIVERSO, POR 

DETERMINAÇÃO DE OUTRO JUÍZO. LOGO, INCABÍVEL O REQUERIMENTO 

DE BAIXA DESSA RESTRIÇÃO NO PRESENTE FEITO. EM RELAÇÃO À 

ANOTAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, TEMERÁRIA AFIGURA-SE A 

DETERMINAÇÃO DE SUA BAIXA ANTES DE ESTABELECIDO O 

CONTRADITÓRIO. A EXCLUSÃO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, POSTULADA POR TERCEIRO, ADQUIRENTE DE BOA-FÉ, 

REVELA-SE COMO MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO, COM RISCO DE 

IRREVERSIBILIDADE, EM PREJUÍZO DO CREDOR INDICADO. QUESTÃO 

MERAMENTE PATRIMONIAL, INEXISTINDO PERIGO DE DANO IMINENTE AO 

AGRAVANTE QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA MEDIDA INAUDITA 

ALTERA PARTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (TJ-RJ - AI: 

00502279620178190000 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 5 VARA CIVEL, 

Relator: CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 06/12/2017, 

VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

07/12/2017) “CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GARANTIDO 

POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DO 

DÉBITO TUTELA DE URGÊNCIA - RETIRADA DO NOME DA PARTE DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POSSIBILIDADE PROBABILIDADE 

DO DIREITO - BAIXA DO REGISTRO DA ALIENAÇÃO JUNTO AO DETRAN 

IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Nos termos do o art. 300, do CPC, a 

tutela provisória 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. Comprovada a verossimilhança da alegação 

de que a agravante quitou todas as prestações do contrato de 

financiamento de veículo firmado com o agravado, deve ser deferida a 

tutela de urgência pleiteada com relação à retirada do seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. A pretensão liminar de baixa no registro 

da alienação fiduciária junto ao DETRAN encontra óbice no § 3º do art. 300 

do CPC, ante ao risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 4. Ainda 

que os documentos apresentados pela agravante demonstrem a 

verossimilhança da alegação de que todas as prestações do contrato 

foram quitadas, a exclusão do gravame de alienação fiduciária em garantia 

constitui medida de caráter satisfativo, com risco de irreversibilidade em 

prejuízo do credor fiduciário, na medida em que possibilitará a imediata 

transferência do bem para terceiro de boa-fé, o que impediria o 

restabelecimento do status quo ante em caso de improcedência do pedido. 

5. Recurso parcialmente provido. Vistos relatados e discutidos estes 

autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível 

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na 

conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, 

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO”. (TJ-ES - AI: 

00042937920188080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 24/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

02/05/2018); Portanto, considerando o incipiente momento processual, é 

impositiva a dilação probatória e, em especial, a submissão do feito ao 

crivo do contraditório, resguardada a ampla defesa, corolários do due 

process of law. Outrossim, convém destacar a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em 

conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 

2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

verificada a irreversibilidade do provimento, se deferido incontinenti, 

INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Defiro a inversão do ônus da 

prova. Por se enquadrar a parte promovente como pessoa idosa, 

conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), determino que o feito tenha prioridade na 

tramitação. 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, 03 de março de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOCHI GUASTALLA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA OAB - MT22393/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMENEGILDO PEREIRA & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001763-93.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MOCHI GUASTALLA & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: EMENEGILDO PEREIRA & SILVA LTDA - ME Vistos 

etc. Ação de rescisão contratual, c/c indenização por danos morais e 

materiais, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Mochi 

Guastalla & Cia Ltda. ME, em face de Aliança Construções e Serviços – 

Emengildo Pereira e Silva Ltda., ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 
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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. A parte promovente pretende, em sede de tutela 

provisória de urgência, o cancelamento do protesto do título nº 000563 

registrado sob o nº 4-07/01/2020-DM. In casu a parte promovente não traz 

aos autos qualquer elemento ou prova que evidencie suas alegações. 

Ausente nos autos qualquer documento hábil a evidenciar o protesto do 

título lançado em seu nome, o que descaracteriza a probabilidade do 

direito alardeado. 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. Nesse compasso, 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, em um exame perfunctório não antevejo o primeiro requisito 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, 

a teor do art. 300 do CPC. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a 

causa no âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a 

análise do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o 

caso. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 

salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a 

presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010413-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DMI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELY MARCIAL PALMA RAMOS 03301240801 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010413-66.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DMI COMERCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA DE VARIEDADES EIRELI - EPP REQUERIDO: ELY MARCIAL 

PALMA RAMOS 03301240801 Vistos etc. Os embargos de declaração de 

Id. 17896636 não merecem acolhimento. Não há omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material a ser aclarado para integrar a decisão. 

Omissão alardeada que tem o nítido cunho modificativo do decisum, 

tentando obter por via transversa (os embargos) o que é próprio de outra 

espécie recursal. Efeito infringente que não tem como ser direto, senão 

meramente decorrente da referida integração. No juízo valorativo para 

aferir a concessão ou não da liminar pleiteada, não se imiscui no mérito da 

demanda. Isso porque, em sede de cognição sumária e não exauriente 

descabe a análise de todos os pontos arguidos pela parte promovente, até 

porque violaria os princípios do contraditório e do devido processo legal, a 

restar inútil a defesa a ser apresentada pela parte promovida. A 

irresignação da parte embargante se coaduna com o mérito do litígio. O 

caso em apreço demanda prova e a alegação autoral não é absoluta, 

sobretudo em relação à incapacidade de representação do Sr. David Guizi 

Marcelino, o qual indicou ser ocupante do cargo de gestor de negócios da 

empresa promovente para adesão aos serviços da parte promovida, 

conforme próprio documento agregado pela promovente. Inviável para 

este Juízo afirmar logo no início da demanda que o Sr. David Guizi 

Marcelino é pessoa incapaz para execução do negócio jurídico firmado, o 

que infringiria o princípio do contraditório, sobretudo considerando a 

indicação do agente como ocupante de cargo de gestão. Portanto, a 

controvérsia acerca da capacidade de representação do Sr. David Guizi 

Marcelino, depende de dilação probatória, conforme consignado por este 

Juízo no decisum embargado: “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.” Entrementes, giza-se que, ao apreciar o pleito formulado, este Juízo 

fez a análise dos documentos acostados aos autos, convencendo-se do 

indeferimento da medida, inclusive porque o caso dos autos depende de 

uma análise conjuntural muito maior, a demandar instrução processual, 

garantindo o contraditório. É equivocada a ideia de que os embargos de 

declaração podem ser opostos para rever, pura e simplesmente, decisões 

jurisdicionais. Se a parte embargante deseja a correção do mérito da 

demanda, visto que os pontos levantados por ele alterariam o resultado, 

deve buscar o recurso próprio com vocação para reverter à decisão no 

grau adequado. Tal situação, infringência, se dá quando há 

incompatibilidade entre o acolhimento dos embargos de declaração e a 

decisão embargada. Nos casos em que o embargante pretende o reexame 

da decisão, e não nos em que há afirmação de obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, é que os declaratórios devem ser rejeitados, à 

falta de seus pressupostos autorizadores. 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 r. decisão 

prolatada no Id. 27147452, razão pela qual a mantenho nos exatos moldes 

em que foi decidida. Por fim, verificado que restou infrutífera a audiência 

de conciliação anteriormente aprazada, razão pela qual determino a 

designação de nova data para realização da audiência, de acordo com a 

pauta deste Juízo. Intimem-se as partes para comparecimento, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIA LONKOSKI OAB - MT24207/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000553-07.2020.8.11.0015. AUTOR: ADRIANA SALES REU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. Ação de fraude documental, c/c reparação por 

danos morais e materiais, c/c ressarcimento de valores, proposta por 

Adriana Sales em face de BV Financeira S.A – CFI e Banco Bradesco S.A, 

todos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. 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 requerente 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. Pelo que se depreende, a 

parte autora aderiu à cédula de crédito bancária, consistente em um 

financiamento de veículo (VW/Gol, cor vermelha, 2009/2009, placas NJN 

2184) junto a primeira promovida. Todavia, em aparente boa-fé, o 

promovente realizou o pagamento de R$ 609,95 em 06/12/2019, a fim de 

adimplir integralmente seu débito. Refere o demandante que foi vítima de 

fraude, visto que no comprovante de pagamento consta o mesmo código 

de barras, valores e vencimentos, contudo, o nome do beneficiário é 

diferente, estando em nome de Daniel Rodrigues Garcia – CPF 

323.097.338-06 e não BV Financeira, a teor do boleto agregado. 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. Nesse passo, 

de acordo com a documentação coligida na inicial, não é de todo 

desarrazoado o que foi articulado, tendo em conta, em princípio, o 

comprovante de pagamento acostado em Id. 28467642, com beneficiário 

Daniel Rodrigues Garcia. Boleto para pagamento aparentemente emitido 

tendo como beneficiário BV Financeira S.A, a teor do documento de Id. 

28467642. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em 

apreço, precisamente em relação à continuidade da negativação dos 

dados da parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o 

provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana 

pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao 

crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência primordial o 

norteamento de concessões de crédito em geral, naturalmente negados 

aos inseridos nos cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, 

ao menos até o julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte 

promovida, sendo possível a sua reversão a qualquer momento caso 

constatada a improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se 

estende à parte promovente, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. 

Outrossim, convém destacar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os 

conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º 

ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte 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 preliminar. Defiro a 

inversão do ônus da prova. Cite-se a parte requerida, intimando-a ainda a 

comparecer pessoalmente à audiência de conciliação, oportunidade em 

que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência, 

sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para também 

comparecer pessoalmente, sob pena de extinção do feito por contumácia. 

Dicção, respectivamente, dos arts. 20 e 51, inciso I, ambos da Lei nº 

9.099/1995. Serve a presente decisão como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 03 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO R VIEIRA (REQUERIDO)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REQUERIDO)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000112-26.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES REQUERIDO: IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO R VIEIRA, 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. Reconhecida pelo E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no suscitado conflito negativo de 

competência n.º 1008727-21.2018.8.11.0000, a competência do juízo da 

Segunda Vara Cível desta Comarca de Sinop-MT para processar e julgar 

todas as demandas onde figure como parte requerida Ivanildo Ramos 

Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME, que possua como objeto a 
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cobrança de taxa condominial, retirada de guarita, descaracterização do 

Condomínio “Camping Club” para lote e a transferência da propriedade do 

imóvel, de modo que a evitar que a decisão proferida em uma demanda 

seja colidente com a decisão de outra acaso tramitarem em juízos 

distintos. Eis excertos do h. voto condutor do V. Acórdão: “Nesse 

contexto, entendo que por expressa previsão legal (art. 55, § 30 do CPC), 

devem ser reunidas para que sejam julgadas em conjunto tendo em vista 

todas as ações estarem embasadas nos mesmos pedidos e causa de 

pedir, quais sejam, desqualificar a cobrança de taxa condominial, obter a 

escrituração de imóvel, dentre outras. Assim, para evitar o risco de 

proferir decisões conflitantes e considerando a anterioridade da 

distribuição da ação declaratória n° 12839-202009.811.0015 (Cód. 

120529) para o juízo da 2' Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, nos 

termos do art. 59 do CPC, este é o juízo prevento para processar e julgar 

ambas as ações. Com essas considerações, nos termos cio artigo 55, § 

3°, do CPC, ACOLHO EM PARTE O CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA, e declaro competente o Juízo da 2 Vara Cível da Comarca 

de Sinop/MT para processar e julgar a ação originária de Declaratória de 

Nulidade de Cobrança de Taxa Condominial c/c Indenização por Dano 

Moral n.º 1001556-65.2018.8.l1.0015 e a ação declaratória n.º 

1002732-16.2017.811.0015. bem ainda todas as demandas onde figure 

como parte requerida IVANILDO RAMOS VIEIRA dou IVANILDO RAMOS 

VIEIRA - ME discutindo cobrança da taxa condominial, retirada da guarita, 

descaracterização do Condomínio ‘Camping Club’ para lote urbano e a 

transferência da propriedade do imóvel, para onde devem ser remetidos 

os autos com as cautelas de praxe para julgamento em conjunto”. 

Compulsando os autos, vislumbrado que o caso se enquadra nas 

hipóteses definidas pelo E. Tribunal de Justiça. Noutro vértice, quanto à 

tutela de urgência - depois de resolvida as questões de pressupostos 

processuais, como, dentre outras, o preparo da causa ou a concessão de 

justiça gratuita - incumbe ao juízo competente sua confirmação, decisão 

ou revogação, para onde remeto as partes, prevalecendo até lá o que 

está decidido nesta senda. Isto posto, hei por bem declinar a competência 

em favor do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, a determinar que 

sejam os autos para lá redistribuídos sem demora, feitas as anotações e 

baixas devidas, ressaltadas as questões processuais delineadas no 

parágrafo acima. Intimem-se Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004793-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY APARECIDO GONCALVES JUNCHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004793-10.2018.8.11.0015. AUTOR(A): SHIRLEY APARECIDO 

GONCALVES JUNCHER REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ação 

declinada a este Juízo pela r. decisão de Id. 27355472, em respeito ao 

Ofício Circular n.º 356/2018-DAPI-CGJ, que determinou a remessa de 

todas as ações inferiores a 60 salários mínimos para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da matéria 

discutida. Em análise aos autos foi verificado a inconsistência do valor 

inicial apresentado, tendo em vista a impossibilidade de liquidação de 

sentença no âmbito dos Juizados Especiais, a parte autora promoveu a 

emenda da inicial retificando o valor da causa, vez que o art. 38, 

parágrafo único, da Lei 9.099/1995, dispõe (grifo nosso): “Art. 38. A 

sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o 

relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por 

quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. Verificado que com a 

realização do aditamento, o proveito econômico pretendido, ultrapassa o 

teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

salários-mínimos, conforme disposto pelo art. 2° da Lei n° 12.153/2009: 

“Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos”. Nesta toada, considerando a inviabilidade de 

prosseguimento da presente demanda perante este Juízo, uma vez que o 

objeto do processo supera o teto fixado pela Lei, tratando-se de 

incompetência absoluta, devem ser restituídos os autos ao Juízo 

competente, até por conta da simplicidade, economia processual, 

informalidade e celeridade como critérios norteadores dos Juizados 

Especiais. Isto posto, DECLINO a competência em favor da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSINETE DUARTE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001552-57.2020.8.11.0015. AUTOR: ANTONIA ROSINETE DUARTE 

SANTOS REU: CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. 

Reconhecida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no suscitado 

conflito negativo de competência n.º 1008727-21.2018.8.11.0000, a 

competência do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca de Sinop-MT 

para processar e julgar todas as demandas onde figure como parte 

requerida Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME, que 

possua como objeto a cobrança de taxa condominial, retirada de guarita, 

descaracterização do Condomínio “Camping Club” para lote e a 

transferência da propriedade do imóvel, de modo a evitar que a decisão 

proferida em uma demanda seja colidente com a decisão de outra acaso 

tramitarem em juízos distintos. Eis excertos do h. voto condutor do V. 

Acórdão: “Nesse contexto, entendo que por expressa previsão legal (art. 

55, § 30 do CPC), devem ser reunidas para que sejam julgadas em 

conjunto tendo em vista todas as ações estarem embasadas nos mesmos 

pedidos e causa de pedir, quais sejam, desqualificar a cobrança de taxa 

condominial, obter a escrituração de imóvel, dentre outras. Assim, para 

evitar o risco de proferir decisões conflitantes e considerando a 

anter ior idade da distr ibuição da ação declaratór ia  n° 

12839-202009.811.0015 (Cód. 120529) para o juízo da 2' Vara Cível da 

Comarca de Sinop - MT, nos termos do art. 59 do CPC, este é o juízo 

prevento para processar e julgar ambas as ações. Com essas 

considerações, nos termos cio artigo 55, § 3°, do CPC, ACOLHO EM 

PARTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, e declaro competente 

o Juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Sinop/MT para processar e julgar a 

ação originária de Declaratória de Nulidade de Cobrança de Taxa 

C o n d o m i n i a l  c / c  I n d e n i z a ç ã o  p o r  D a n o  M o r a l  n . º 

1 0 0 1 5 5 6 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . l 1 . 0 0 1 5  e  a  a ç ã o  d e c l a r a t ó r i a  n . º 

1002732-16.2017.811.0015. bem ainda todas as demandas onde figure 

como parte requerida IVANILDO RAMOS VIEIRA dou IVANILDO RAMOS 

VIEIRA - ME discutindo cobrança da taxa condominial, retirada da guarita, 

descaracterização do Condomínio ‘Camping Club’ para lote urbano e a 

transferência da propriedade do imóvel, para onde devem ser remetidos 

os autos com as cautelas de praxe para julgamento em conjunto”. 

Compulsando os autos, vislumbrado que o caso se enquadra nas 

hipóteses definidas pelo E. Tribunal de Justiça. Não custa realçar que se 

confunde, na maioria das vezes, as pessoas Ivanildo Ramos Vieira e/ou 

Ivanildo Ramos Vieira – ME com Camping Club Portal da Amazonia, 

tratando-se na conjuntura do mesmo grupo empresarial, aparentemente 

resumido na pessoa de um único sujeito. Portanto, apesar do acórdão no 

referido conflito de competência mencionar apenas essas duas pessoas 

(Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME), indubitavelmente 

também alcança o Camping Club Portal da Amazonia, que tem o próprio 

Ivanildo Ramos Vieira como seu principal e único gestor, o que implica na 

necessidade de englobar também o Camping Club Portal da Amazonia 

nessa mesma hipótese, a evitar a ocorrência dos mesmos fatos que 

levaram a definição do juízo competente. Noutro vértice, quanto à tutela de 
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urgência - depois de resolvida as questões de pressupostos processuais, 

como, dentre outras, o preparo da causa ou a concessão de justiça 

gratuita - incumbe ao juízo competente sua confirmação, decisão ou 

revogação, para onde remeto as partes, prevalecendo até lá o que está 

decidido nesta senda. Isto posto, hei por bem declinar a competência em 

favor do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, a determinar que 

sejam os autos para lá redistribuídos sem demora, feitas as anotações e 

baixas devidas, ressaltadas as questões processuais delineadas no 

parágrafo acima. Intimem-se Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAMAR DE SOUSA MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001548-20.2020.8.11.0015. AUTOR: ISAMAR DE SOUSA MESQUITA REU: 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. Reconhecida pelo E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no suscitado conflito negativo de 

competência n.º 1008727-21.2018.8.11.0000, a competência do juízo da 

Segunda Vara Cível desta Comarca de Sinop-MT para processar e julgar 

todas as demandas onde figure como parte requerida Ivanildo Ramos 

Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME, que possua como objeto a 

cobrança de taxa condominial, retirada de guarita, descaracterização do 

Condomínio “Camping Club” para lote e a transferência da propriedade do 

imóvel, de modo a evitar que a decisão proferida em uma demanda seja 

colidente com a decisão de outra acaso tramitarem em juízos distintos. Eis 

excertos do h. voto condutor do V. Acórdão: “Nesse contexto, entendo 

que por expressa previsão legal (art. 55, § 30 do CPC), devem ser 

reunidas para que sejam julgadas em conjunto tendo em vista todas as 

ações estarem embasadas nos mesmos pedidos e causa de pedir, quais 

sejam, desqualificar a cobrança de taxa condominial, obter a escrituração 

de imóvel, dentre outras. Assim, para evitar o risco de proferir decisões 

conflitantes e considerando a anterioridade da distribuição da ação 

declaratória n° 12839-202009.811.0015 (Cód. 120529) para o juízo da 2' 

Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, nos termos do art. 59 do CPC, este 

é o juízo prevento para processar e julgar ambas as ações. Com essas 

considerações, nos termos cio artigo 55, § 3°, do CPC, ACOLHO EM 

PARTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, e declaro competente 

o Juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Sinop/MT para processar e julgar a 

ação originária de Declaratória de Nulidade de Cobrança de Taxa 

C o n d o m i n i a l  c / c  I n d e n i z a ç ã o  p o r  D a n o  M o r a l  n . º 

1 0 0 1 5 5 6 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . l 1 . 0 0 1 5  e  a  a ç ã o  d e c l a r a t ó r i a  n . º 

1002732-16.2017.811.0015. bem ainda todas as demandas onde figure 

como parte requerida IVANILDO RAMOS VIEIRA dou IVANILDO RAMOS 

VIEIRA - ME discutindo cobrança da taxa condominial, retirada da guarita, 

descaracterização do Condomínio ‘Camping Club’ para lote urbano e a 

transferência da propriedade do imóvel, para onde devem ser remetidos 

os autos com as cautelas de praxe para julgamento em conjunto”. 

Compulsando os autos, vislumbrado que o caso se enquadra nas 

hipóteses definidas pelo E. Tribunal de Justiça. Não custa realçar que se 

confunde, na maioria das vezes, as pessoas Ivanildo Ramos Vieira e/ou 

Ivanildo Ramos Vieira – ME com Camping Club Portal da Amazonia, 

tratando-se na conjuntura do mesmo grupo empresarial, aparentemente 

resumido na pessoa de um único sujeito. Portanto, apesar do acórdão no 

referido conflito de competência mencionar apenas essas duas pessoas 

(Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME), indubitavelmente 

também alcança o Camping Club Portal da Amazonia, que tem o próprio 

Ivanildo Ramos Vieira como seu principal e único gestor, o que implica na 

necessidade de englobar também o Camping Club Portal da Amazonia 

nessa mesma hipótese, a evitar a ocorrência dos mesmos fatos que 

levaram a definição do juízo competente. Noutro vértice, quanto à tutela de 

urgência - depois de resolvida as questões de pressupostos processuais, 

como, dentre outras, o preparo da causa ou a concessão de justiça 

gratuita - incumbe ao juízo competente sua confirmação, decisão ou 

revogação, para onde remeto as partes, prevalecendo até lá o que está 

decidido nesta senda. Isto posto, hei por bem declinar a competência em 

favor do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, a determinar que 

sejam os autos para lá redistribuídos sem demora, feitas as anotações e 

baixas devidas, ressaltadas as questões processuais delineadas no 

parágrafo acima. Intimem-se Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007901-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA FINGER MASCARELLO OAB - MT0009669S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTO CESAR CAVAGLIERI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007901-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OSMIR FERNANDES DOS 

SANTOS EIRELI - EPP REQUERIDO: AIRTO CESAR CAVAGLIERI Vistos etc. 

De acordo com o caput do art. 55 do CPC “reputam-se conexas 2 (duas) 

ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. 

Também remete à conexão se as partes forem as mesmas. Ou seja, se 

coincidirem quaisquer dos elementos da ação exsurge a conexão como 

imperativo para a reunião dos processos para decisão conjunta, conforme 

expresso no § 1º do referido dispositivo legal, cuja a competência relativa 

deve ser modificada, na forma do enunciado no antecedente art. 54 do 

CPC. Neste caso, as partes são as mesmas, invertidos os polos, nesta 

ação - 1007901-47.2018.811.0015 (distribuída em 09/08/2018) - e naquela 

outra em trâmite na 4ª Vara Cível desta Comarca: 

1000852-52.2018.811.0015 (distribuída em 07/02/2018). Ação esta lá 

distribuída em primeiro lugar, que torna aquele juízo prevento, já que a 

reunião das ações propostas em separado dar-se-á no juízo prevento, 

onde serão decididas simultaneamente. Inteligência dos arts. 58 e 59 do 

CPC. Demais disso, a questão fática é a mesma nas duas causas. Causa 

de pedir remota que remonta a uma relação jurídica material mal resolvida. 

Numa, distribuída em primeira mão na 4ª Vara Cível desta Comarca, visa 

declarar a inexistência da obrigação respectiva. Noutra, distribuída 

posteriormente nesta Vara, almeja cobrar o valor correspondente à 

mesma relação jurídica. Nesse sentido está sedimentada a jurisprudência. 

Vide o seguinte aresto (parte destacada): “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. EM 2011 O ORA AUTOR 

PROPÔS AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EM RAZÃO DA DEMORA 

NA ENTREGA DO IMÓVEL OBJETO DESTE FEITO, PROCESSO Nº 

0175342-37.2011.8.19.0001, QUE TRAMITOU PERANTE A 29ª VARA 

CÍVEL, ONDE FOI PROFERIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO, A QUAL RESTOU REFORMADA PELA 16ª CÂMARA CÍVEL. Neste 

feito que ora se analisa, o demandante pretende a condenação da ré a 

manter as condições da promessa de compra e venda da mesma unidade 

imobiliária questionada nos autos analisados pela 16ª Câmara Cível. 

Exsurge evidente, portanto, a conexão entre a presente demanda e aquela 

ação, considerando a identidade entre as relações jurídicas de direito 

material discutidas. Em hipóteses como a dos autos, o Código de Processo 

Civil determina a distribuição do recurso para o órgão julgador prevento. O 

intuito da norma é prestigiar a segurança jurídica, a fim de garantir que o 

Poder Judiciário apresente respostas uniformes às questões jurídicas a 

ele subordinadas. Declínio da competência para a 16ª Câmara Cível”. 

(TJRJ; APL 0123884-73.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Nona 

Câmara Cível; Rel. Des. Ferdinaldo do Nascimento; DORJ 20/02/2020; Pág. 

522) Desse modo, o declínio da competência relativa ex officio é de rigor, 

embora a regra no Juizado Especial Cível seja a extinção do processo. O 

que não é descartado. Porém neste caso, devido ao tempo decorrido e 

aos atos processuais praticados, inclusive instrução probatória realizada, 

em respeito à economia e celeridade processual, à instrumentalidade das 

formas, à razoável duração do processo, à segurança jurídica e à 

efetividade da jurisdição, declinar a competência soa como melhor 
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alternativa, sobretudo em homenagem ao jurisdicionado. Apesar de ter 

promovido a ação olvidando a conexão e a prevenção, essa atecnia não 

deve prejudicar a atividade jurisdicional e o direito posto e já discutido, 

ainda que haja a necessidade de adequações, como o preparo da causa 

como pressuposto a ser resolvido no Juízo excepcionalmente declinado. 

Isto posto, hei por bem declinar a competência, por exceção e de modo 

excepcional, ao competente Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, 

reconhecida a existência de conexão entre as ações supracitadas, 

observado o fenômeno da prevenção. Promova-se a redistribuição, feitas 

as anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE JESUS NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001555-12.2020.8.11.0015. AUTOR: CARLOS DE JESUS NETO REU: 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. Reconhecida pelo E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no suscitado conflito negativo de 

competência n.º 1008727-21.2018.8.11.0000, a competência do juízo da 

Segunda Vara Cível desta Comarca de Sinop-MT para processar e julgar 

todas as demandas onde figure como parte requerida Ivanildo Ramos 

Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME, que possua como objeto a 

cobrança de taxa condominial, retirada de guarita, descaracterização do 

Condomínio “Camping Club” para lote e a transferência da propriedade do 

imóvel, de modo a evitar que a decisão proferida em uma demanda seja 

colidente com a decisão de outra acaso tramitarem em juízos distintos. Eis 

excertos do h. voto condutor do V. Acórdão: “Nesse contexto, entendo 

que por expressa previsão legal (art. 55, § 30 do CPC), devem ser 

reunidas para que sejam julgadas em conjunto tendo em vista todas as 

ações estarem embasadas nos mesmos pedidos e causa de pedir, quais 

sejam, desqualificar a cobrança de taxa condominial, obter a escrituração 

de imóvel, dentre outras. Assim, para evitar o risco de proferir decisões 

conflitantes e considerando a anterioridade da distribuição da ação 

declaratória n° 12839-202009.811.0015 (Cód. 120529) para o juízo da 2' 

Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, nos termos do art. 59 do CPC, este 

é o juízo prevento para processar e julgar ambas as ações. Com essas 

considerações, nos termos cio artigo 55, § 3°, do CPC, ACOLHO EM 

PARTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, e declaro competente 

o Juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Sinop/MT para processar e julgar a 

ação originária de Declaratória de Nulidade de Cobrança de Taxa 

C o n d o m i n i a l  c / c  I n d e n i z a ç ã o  p o r  D a n o  M o r a l  n . º 

1 0 0 1 5 5 6 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . l 1 . 0 0 1 5  e  a  a ç ã o  d e c l a r a t ó r i a  n . º 

1002732-16.2017.811.0015. bem ainda todas as demandas onde figure 

como parte requerida IVANILDO RAMOS VIEIRA dou IVANILDO RAMOS 

VIEIRA - ME discutindo cobrança da taxa condominial, retirada da guarita, 

descaracterização do Condomínio ‘Camping Club’ para lote urbano e a 

transferência da propriedade do imóvel, para onde devem ser remetidos 

os autos com as cautelas de praxe para julgamento em conjunto”. 

Compulsando os autos, vislumbrado que o caso se enquadra nas 

hipóteses definidas pelo E. Tribunal de Justiça. Não custa realçar que se 

confunde, na maioria das vezes, as pessoas Ivanildo Ramos Vieira e/ou 

Ivanildo Ramos Vieira – ME com Camping Club Portal da Amazonia, 

tratando-se na conjuntura do mesmo grupo empresarial, aparentemente 

resumido na pessoa de um único sujeito. Portanto, apesar do acórdão no 

referido conflito de competência mencionar apenas essas duas pessoas 

(Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME), indubitavelmente 

também alcança o Camping Club Portal da Amazonia, que tem o próprio 

Ivanildo Ramos Vieira como seu principal e único gestor, o que implica na 

necessidade de englobar também o Camping Club Portal da Amazonia 

nessa mesma hipótese, a evitar a ocorrência dos mesmos fatos que 

levaram a definição do juízo competente. Noutro vértice, quanto à tutela de 

urgência - depois de resolvida as questões de pressupostos processuais, 

como, dentre outras, o preparo da causa ou a concessão de justiça 

gratuita - incumbe ao juízo competente sua confirmação, decisão ou 

revogação, para onde remeto as partes, prevalecendo até lá o que está 

decidido nesta senda. Isto posto, hei por bem declinar a competência em 

favor do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, a determinar que 

sejam os autos para lá redistribuídos sem demora, feitas as anotações e 

baixas devidas, ressaltadas as questões processuais delineadas no 

parágrafo acima. Intimem-se Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001564-71.2020.8.11.0015. AUTOR: CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA REU: 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. Reconhecida pelo E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no suscitado conflito negativo de 

competência n.º 1008727-21.2018.8.11.0000, a competência do juízo da 

Segunda Vara Cível desta Comarca de Sinop-MT para processar e julgar 

todas as demandas onde figure como parte requerida Ivanildo Ramos 

Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME, que possua como objeto a 

cobrança de taxa condominial, retirada de guarita, descaracterização do 

Condomínio “Camping Club” para lote e a transferência da propriedade do 

imóvel, de modo a evitar que a decisão proferida em uma demanda seja 

colidente com a decisão de outra acaso tramitarem em juízos distintos. Eis 

excertos do h. voto condutor do V. Acórdão: “Nesse contexto, entendo 

que por expressa previsão legal (art. 55, § 30 do CPC), devem ser 

reunidas para que sejam julgadas em conjunto tendo em vista todas as 

ações estarem embasadas nos mesmos pedidos e causa de pedir, quais 

sejam, desqualificar a cobrança de taxa condominial, obter a escrituração 

de imóvel, dentre outras. Assim, para evitar o risco de proferir decisões 

conflitantes e considerando a anterioridade da distribuição da ação 

declaratória n° 12839-202009.811.0015 (Cód. 120529) para o juízo da 2' 

Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, nos termos do art. 59 do CPC, este 

é o juízo prevento para processar e julgar ambas as ações. Com essas 

considerações, nos termos cio artigo 55, § 3°, do CPC, ACOLHO EM 

PARTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, e declaro competente 

o Juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Sinop/MT para processar e julgar a 

ação originária de Declaratória de Nulidade de Cobrança de Taxa 

C o n d o m i n i a l  c / c  I n d e n i z a ç ã o  p o r  D a n o  M o r a l  n . º 

1 0 0 1 5 5 6 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . l 1 . 0 0 1 5  e  a  a ç ã o  d e c l a r a t ó r i a  n . º 

1002732-16.2017.811.0015. bem ainda todas as demandas onde figure 

como parte requerida IVANILDO RAMOS VIEIRA dou IVANILDO RAMOS 

VIEIRA - ME discutindo cobrança da taxa condominial, retirada da guarita, 

descaracterização do Condomínio ‘Camping Club’ para lote urbano e a 

transferência da propriedade do imóvel, para onde devem ser remetidos 

os autos com as cautelas de praxe para julgamento em conjunto”. 

Compulsando os autos, vislumbrado que o caso se enquadra nas 

hipóteses definidas pelo E. Tribunal de Justiça. Não custa realçar que se 

confunde, na maioria das vezes, as pessoas Ivanildo Ramos Vieira e/ou 

Ivanildo Ramos Vieira – ME com Camping Club Portal da Amazonia, 

tratando-se na conjuntura do mesmo grupo empresarial, aparentemente 

resumido na pessoa de um único sujeito. Portanto, apesar do acórdão no 

referido conflito de competência mencionar apenas essas duas pessoas 

(Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME), indubitavelmente 

também alcança o Camping Club Portal da Amazonia, que tem o próprio 

Ivanildo Ramos Vieira como seu principal e único gestor, o que implica na 

necessidade de englobar também o Camping Club Portal da Amazonia 

nessa mesma hipótese, a evitar a ocorrência dos mesmos fatos que 

levaram a definição do juízo competente. Noutro vértice, quanto à tutela de 

urgência - depois de resolvida as questões de pressupostos processuais, 

como, dentre outras, o preparo da causa ou a concessão de justiça 

gratuita - incumbe ao juízo competente sua confirmação, decisão ou 

revogação, para onde remeto as partes, prevalecendo até lá o que está 

decidido nesta senda. Isto posto, hei por bem declinar a competência em 
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favor do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, a determinar que 

sejam os autos para lá redistribuídos sem demora, feitas as anotações e 

baixas devidas, ressaltadas as questões processuais delineadas no 

parágrafo acima. Intimem-se Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA MACHINER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001571-63.2020.8.11.0015. AUTOR: ANGELINA MACHINER REU: 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. Reconhecida pelo E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no suscitado conflito negativo de 

competência n.º 1008727-21.2018.8.11.0000, a competência do juízo da 

Segunda Vara Cível desta Comarca de Sinop-MT para processar e julgar 

todas as demandas onde figure como parte requerida Ivanildo Ramos 

Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME, que possua como objeto a 

cobrança de taxa condominial, retirada de guarita, descaracterização do 

Condomínio “Camping Club” para lote e a transferência da propriedade do 

imóvel, de modo a evitar que a decisão proferida em uma demanda seja 

colidente com a decisão de outra acaso tramitarem em juízos distintos. Eis 

excertos do h. voto condutor do V. Acórdão: “Nesse contexto, entendo 

que por expressa previsão legal (art. 55, § 30 do CPC), devem ser 

reunidas para que sejam julgadas em conjunto tendo em vista todas as 

ações estarem embasadas nos mesmos pedidos e causa de pedir, quais 

sejam, desqualificar a cobrança de taxa condominial, obter a escrituração 

de imóvel, dentre outras. Assim, para evitar o risco de proferir decisões 

conflitantes e considerando a anterioridade da distribuição da ação 

declaratória n° 12839-202009.811.0015 (Cód. 120529) para o juízo da 2' 

Vara Cível da Comarca de Sinop - MT, nos termos do art. 59 do CPC, este 

é o juízo prevento para processar e julgar ambas as ações. Com essas 

considerações, nos termos cio artigo 55, § 3°, do CPC, ACOLHO EM 

PARTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, e declaro competente 

o Juízo da 2 Vara Cível da Comarca de Sinop/MT para processar e julgar a 

ação originária de Declaratória de Nulidade de Cobrança de Taxa 

C o n d o m i n i a l  c / c  I n d e n i z a ç ã o  p o r  D a n o  M o r a l  n . º 

1 0 0 1 5 5 6 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . l 1 . 0 0 1 5  e  a  a ç ã o  d e c l a r a t ó r i a  n . º 

1002732-16.2017.811.0015. bem ainda todas as demandas onde figure 

como parte requerida IVANILDO RAMOS VIEIRA dou IVANILDO RAMOS 

VIEIRA - ME discutindo cobrança da taxa condominial, retirada da guarita, 

descaracterização do Condomínio ‘Camping Club’ para lote urbano e a 

transferência da propriedade do imóvel, para onde devem ser remetidos 

os autos com as cautelas de praxe para julgamento em conjunto”. 

Compulsando os autos, vislumbrado que o caso se enquadra nas 

hipóteses definidas pelo E. Tribunal de Justiça. Não custa realçar que se 

confunde, na maioria das vezes, as pessoas Ivanildo Ramos Vieira e/ou 

Ivanildo Ramos Vieira – ME com Camping Club Portal da Amazonia, 

tratando-se na conjuntura do mesmo grupo empresarial, aparentemente 

resumido na pessoa de um único sujeito. Portanto, apesar do acórdão no 

referido conflito de competência mencionar apenas essas duas pessoas 

(Ivanildo Ramos Vieira e/ou Ivanildo Ramos Vieira – ME), indubitavelmente 

também alcança o Camping Club Portal da Amazonia, que tem o próprio 

Ivanildo Ramos Vieira como seu principal e único gestor, o que implica na 

necessidade de englobar também o Camping Club Portal da Amazonia 

nessa mesma hipótese, a evitar a ocorrência dos mesmos fatos que 

levaram a definição do juízo competente. Noutro vértice, quanto à tutela de 

urgência - depois de resolvida as questões de pressupostos processuais, 

como, dentre outras, o preparo da causa ou a concessão de justiça 

gratuita - incumbe ao juízo competente sua confirmação, decisão ou 

revogação, para onde remeto as partes, prevalecendo até lá o que está 

decidido nesta senda. Isto posto, hei por bem declinar a competência em 

favor do juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca, a determinar que 

sejam os autos para lá redistribuídos sem demora, feitas as anotações e 

baixas devidas, ressaltadas as questões processuais delineadas no 

parágrafo acima. Intimem-se Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004289-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANN LOPES CARASSA OAB - MT20715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004289-38.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ALANN LOPES CARASSA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 1. Expeça-se o 

competente ALVARÁ em favor da parte Requerente, no valor 

INCONTROVERSO de R$ 7.686,44 e respectivas atualizações (Id. 

27508944). 2. INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, se 

manifestando sobre o saldo REMANESCENTE de Mov. 28156323, sob pena 

de preclusão. 3. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação em localizador específico de “minutar decisão”. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 03 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARINEIA ETERNA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

SAUIPE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001831-43.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA ALVES 

DA SILVA, MARINEIA ETERNA DE OLIVEIRA REQUERIDO: COMPANHIA 

THERMAS DO RIO QUENTE, SAUIPE S/A Vistos etc. Pretensão declaratória 

de nulidade contratual, com pedido de liminar em tutela provisória de 

urgência, proposta por Maria Aparecida Alves da Silva e Marineia Eterna 

de Oliveira em face de Companhia Thermas do Rio Quente e Sauípe S/A, 

todos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 
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era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Essa é a síntese desse 

relevante instituto. Verificado que a parte promovente trouxe elementos 

hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Extraído dos autos 

que as promoventes firmaram “Contrato de Cessão de Direitos de Uso de 

Unidade Hoteleira, por Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante 

Utilização de Tabela de Pontuação”, consistente em um programa de férias 

e utilização exclusiva do Complexo Sauipe Pousadas e Sauipe Resorts, 

por meio da disponibilização de 300.000 pontos. Contrato no valor total de 

R$ 36.754,00 em 39 prestações consecutivas, com vencimento a partir de 

25/01/2020, no valor de R$ 918,05. Sustentou as demandantes que 

perceberam a inviabilidade da contratação, em virtude do valor exigido 

como contraprestação e solicitaram a rescisão contratual. Todavia, foram 

informadas que para cancelamento do contrato, teriam que arcar com a 

importância de R$ 5.393,18. A causa de pedir desta demanda centra-se 

na tese abusividade da multa rescisória no patamar exigido, em vista da 

solicitação de cancelamento pelas promovente. Solicitação sem qualquer 

usufruto dos serviços contratados, segundo a tese. Dessa forma, 

pretendem as demandantes a concessão dos efeitos da tutela de urgência 

para suspensão das cobranças em relação ao contrato em questão, 

sobretudo a cobrança a título de multa rescisória. In casu existente o 

vínculo contratual entre as partes, a incidir o regramento do Código de 

Defesa do Consumidor, de acordo com os arts. 2º e 3º do CDC, pois 

configurada a relação de consumo com nitidez. Não se mostra razoável 

que a empresa tenha que arcar integralmente com o ônus decorrente da 

desistência do consumidor, afigurando-se justa a incidência de multa. 

Noutro giro, aparenta exagero, abusividade, a exigência de multa em torno 

de 17% do valor contratado. Tal percentual é detalhe importante que pode 

influir decisivamente na solução do litígio, a ser analisado no momento 

oportuno com mais profundidade, pois o contrato, apesar de “Lei entre as 

partes”, deve obediência à Lei consumerista, que entre outras prescrições 

veda cláusulas iníquas ou abusivas. Deve haver bom senso e 

proporcionalidade, com respeito aos direitos do consumidor, no contratar e 

no decorrente prestar os serviços. É cediço que são nulas de pleno direito 

as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que estabeleçam obrigações consideras iníquas, abusivas, que coloquem 

o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda que seja incompatível 

com a boa-fé ou a equidade. É o que dispõe o art. 51 do Código de Defesa 

do Consumidor: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: (...) IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...).” Sendo assim, nesta 

conjuntura, probabilidade razoável de sucesso da tese de ser indevido o 

percentual cobrado a título de multa rescisória. Pelo menos em parte. 

Ademais, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente 

em relação à continuidade das cobranças no patamar efetivado, se o 

provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. Outrossim, o 

contorno postulado em adiantamento da tutela não sugere prejuízo 

desmedido à promovido. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição 

da parte que ora se diz afetada, segundo sua tese. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser 

deferida, porém no limite acima delineado. Outrossim, conforme já utilizado 

acima, convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor 

ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a inversão do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, 

inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos afloram alegações 

verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica da parte autora em relação à parte requerida. Constatado pela 

própria negativação efetivada, esbirrada a consumidora na força da 

vontade da fornecedora, quase que numa espécie de cláusula potestativa, 

tratando-se de contrato com características de adesividade. Sendo assim, 

como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, inclusive por conta do dever irretorquível de 

expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber a pecha de 

improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, hei por bem 

DEFERIR o pedido de tutela provisória de urgência, de modo a determinar a 

suspensão de cobranças atinentes ao “Instrumento Particular de Contrato 

de Cessão de Direitos de Uso de Unidade Hoteleira, por Sistema de Tempo 

Compartilhado, Mediante Utilização de Tabela de Pontuação”, formalizado 

entre as partes sob o nº 301321, inclusive a cobrança dos boletos 

emitidos a título de multa rescisória, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, 

compete à parte requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, 

modificativos ou impeditivos do direito da requerente. Cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 03 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT15866-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 
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comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO VERLINGUE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO VELLOSO HENRIQUES OAB - MG99855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000393-79.2020.8.11.0015. AUTOR: CASSIANO VERLINGUE JUNIOR 

REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Pretensão indenizatória proposta 

por Cassiano Verlingue Junior em face de Azul Linhas Aéreas, ambas 

qualificadas. Ressai dos autos que a parte promovente postula pela 

extinção e arquivamento do feito, conforme petitório agregado no Id. 

29746052. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE e § 5º do art. 485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada 

pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e enunciado 90 do FONAJE. Por 

conseguinte lógico, determino o cancelamento da audiência de conciliação 

designada nos autos. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 354729 Nr: 6799-70.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMERSON DA SILVA SILVERIO, THIAGO 

HENRIQUE IECKERT RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT

 .Conforme relatado, o Ministério Público aditou a denúncia, imputando ao já 

denunciado Thiago Henrique Ieckert Ribas a prática do crime previsto no 

art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e, incluindo, Demerson da Silva 

Silverio no polo passivo da ação, imputando-lhe a conduta típica prevista 

nos arts. 33, caput, c.c 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, após 

a audiência de instrução e julgamento realizada em 14.6.2019 (fls. 

124/125), o advogado do réu Thiago Henrique, Adonis Fernando Viegas 

Marcondes, OAB/MT nº 21.061, manifestou-se em 14.11.2019 (f. 174), 

renunciando ao mandato e pugnando pela “notificação do Réu THIAGO 

HENRIQUE IECKET RIBAS para que constitua novo procurador.” 

[sic].Nessa situação, em observância ao artigo 384, §§ 2º e 4º do CPP, 

determino a notificação do réu Thiago Henrique Ieckert Ribas para, em 05 

(cinco) dias, constituir novo defensor e, querendo, manifestar-se, em igual 

prazo, acerca do aditamento à denúncia apresentado pelo Ministério 

Público em 06.12.2019 (fls. 175/194).Concomitantemente, determino a 

notificação do denunciado Demerson da Silva Silverio para apresentar 

defesa prévia, por escrito, em 10 (dez) dias, mercê do art. 55 da Lei nº 

11.343/2006.Não apresentada defesa, desde já nomeio defensor público 

para apresentá-la, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal (art. 

55, § 3º da Lei nº 11.343/2006).Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 20 de 

janeiro de 2020.Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Comarca de Várzea Grande

Portaria

PORTARIA N. 48/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 Considerando os termos do e-mail do Exmo. Sr. Dr. Moacir Rogério 

Tortato, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal.

 RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR a servidora MICHELLE SADOVSKI BITTENCOURT, 

matrícula n. 37740, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, do 

Juízo da 3ª Vara Criminal, com os efeitos a partir de 3 de março de 2020.

Várzea Grande, 2 de março de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 49/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 Considerando os termos do Ofício n. 11/GAB/2020, de 21.2.2020, 

subscrito pela Exma. Sr.ª Dr.ª Amini Haddad Campos, Juíza de Direito do 

Juizado Especial do JECRIM-Juizado Especial Criminal.

 RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR a pedido a servidora MARCELLA BARRADAS, 

matrícula n. 39562, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, do 

Juízo Juizado Especial do JECRIM-Juizado Especial Criminal, com os 

efeitos a partir de 4 de março de 2020.

Várzea Grande, 2 de março de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013287-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE FERNANDA DE FREITAS MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CANDIA BARBOSA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1013287-63.2019.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado nos 

autos (id. 28528530). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas, eis que defiro a AJG. 
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Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de Fevereiro de 2020. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006884-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. O. (REQUERENTE)

J. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006884-15.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Julgo 

procedente o pedido formulado na petição inicial, ante a prova da 

inexistência de vínculo socioafetivo com o pai registral e o resultado 

positivo do exame do pai biológico. Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas. Após o trânsito em 

julgado, oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais (id. 

14567678), determinando a anulação do registro de nascimento do infante 

J. S. A. (ID. 14567678) e a lavratura de novo assento de nascimento 

constando o nome do infante JOAQUIM SILVESTRE DE OLIVEIRA, filho de 

Jackeline Souza Silvestre e Jeanderson Ribeiro de Oliveira, tendo como 

avós paternos Pedro de Oliveira e Jane Ribeiro de Lima (remeta-se cópia 

do documento id. 14567622). Com a entrega da nova certidão à genitora 

da criança, arquive-se o feito, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. 

Várzea Grande, 28 de Fevereiro de 2020. Christiane da Costa Marques 

Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009056-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. S. (EXECUTADO)

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. 1009056-27.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

28739449), com o que não se opôs o Ministério Público (Id. 29263512). Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fundamento no artigo 775, do Código de Processo Civil. P. R. 

I. Isento de custas (Id. 16559193). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 20 de Fevereiro de 

2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015117-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. F. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _10__Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1015117-64.2019.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 100,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) 

POLO ATIVO: Nome: ERLAN MENDES DE CARVALHO Endereço: RUA 

MOISÉS NADAF, 01, (LOT AT B VISTA), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-795 POLO PASSIVO: Nome: ANA CLEIDE 

FERREIRA DA SILVA Endereço: RUA MOISÉS NADAF, 01, (LOT AT B 

VISTA), QUADRA 5, PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78120-795 FINALIDADE: A UEM POSSA INTERESSAR SENTENÇA: ULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de 

ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA CARVALHO, qualificada nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

com as limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes 

os seus demais direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora 

seu esposo, o requerente, Sr. ERLAN MENDES DE CARVALHO, também 

qualificado nos autos, que deverá prestar o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado a inteditanda. Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos 

artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela 

rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, 

na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. LAVRE-SE O TERMO DE 

CURATELA DEFINITIVA. Isentos de custas. Registre-se. Sentença 

publicada em audiência. As partes saem devidamente intimadas. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição. 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, NERCY ANCHIETA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009259-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. M. R. (TESTEMUNHA)

N. R. D. S. (TESTEMUNHA)
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J. C. D. S. B. (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1009259-86.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Às Advogadas da Autora 

para manifestar acerca do Estudo Psicossocial de ID 29798737, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 3 de março de 2020. Edith Garcia 

Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012281-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1012281-21.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - Aos Advogados das Partes e ao 

Ministério Público para ciência e cumprimento da decisão de ID 29603698 

que designou audiência. Várzea Grande/MT, 3 de março de 2020. Edith 

Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1012281-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1012281-21.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - Aos Advogados das Partes e ao 

Ministério Público para ciência e cumprimento da decisão de ID 29603698 

que designou audiência. Várzea Grande/MT, 3 de março de 2020. Edith 

Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006580-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA MARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

SEBASTIAO BISPO DOS SANTOS MENDONÇA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1006580-16.2018.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: Reconhecimento / Dissolução (7677) POLO 

ATIVO: Nome: FRANCIELI GUIA DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: MARTA 

MARIA DE SOUZA Endereço: Incerto e não sabido. Nome: SEBASTIÃO 

BISPO DOS SANTOS MENDONÇA Endereço: Incerto e não sabido. 

INTIMANDO: MARTA MARIA DE SOUZA e SEBASTIÃO BISPO DOS 

SANTOS MENDONÇA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA 

ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro 

teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que segue 

abaixo transcrita, 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 

SENTENÇA: VISTOS etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de 

desistência formulado pela autora no Id. 19160002. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Isento de custas processuais (Id. 14607936). Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 30 de 

Janeiro de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LETÍCIA DIAS VIEIRA 

SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. Mat. 41417 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004454-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MANOELA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GONCALVES DA ROSA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1004454-27.2017.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 4.800,00 ESPÉCIE: Alimentos (5779) POLO ATIVO: Nome: 

JOSIANE MANOELA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: Nome: BENEDITO 

GONÇALVES DA ROSA INTIMANDO: BENEDITO GONÇALVES DA ROSA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, 

atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, 

prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo transcrita, 

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 SENTENÇA: VISTOS etc. 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, uma vez 

que o requerido propôs e a parte autora anuiu com a proposta de 

pagamento de pensão alimentícia. Estando o pai trabalhando com CTPS 

assinada, deve pagar pensão sobre o 13º salário. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, "b", do CPC. P. R. I. Isento de custas, eis que 
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defiro a AJG ao requerido. Oficie-se para desconto da pensão em folha de 

pagamento, incidindo sobre o 13º salário. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 10 de 

Fevereiro de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LETÍCIA DIAS VIEIRA 

SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

DA LEI 11.419/2006. Mat. 41417 INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000623-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO OAB - MT17406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1000623-34.2018.8.11.0002. ALVARÁ 

JUDICIAL. REQUERENTE: VANDERLEI PEDROSO DA SILVA. Vistos etc. 

VANDERLEI PEDROSO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

ajuizou pedido de ALVARÁ JUDICIAL, objetivando autorização Judicial 

para proceder a correção dos dados, referentes a sua admissão na 

empresa SADIA, atual BRF S.A., haja vista que prestou suas atividades 

laborais entre o período de 16/05/2006 a 04/12/2015. Ao tentar efetuar o 

saque das contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), o requerente foi surpreendido com a impossibilidade de fazê-lo, 

vez que a data de sal admissão encontra-se equivocada junto ao Sistema 

da Caixa Econômica Federal (31/10/2017), necessitando, portanto, de 

autorização judicial para a correção dos dados e efetivação do saque (ID. 

11540253). Juntou declaração e documentos (ID. 11540271). A inicial foi 

recebida pelo Juízo da 3ª Vara Cível dessa Comarca, sendo deferida a 

gratuidade da justiça postulada (ID. 11542563). Instado a se manifestar, o 

Ministério Público noticia sua ausência de interesse no feito (ID. 

11610535). Com fundamento na Resolução 11/2017 – TP-TJ/MT o Juízo da 

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande declinou de sua competência 

funcional (ID. 13159989). Recebidos os autos por essa Vara 

Especializada, foi suscitado Conflito Negativo de Competência (ID. 

21047165), que foi julgado improcedente pela egrégia Segunda Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (ID. 26801308). É o relatório. DECIDO. Extrai-se 

dos autos que o requerente junta documentação necessária ao 

deferimento do pedido formulado (ID. 11540271 e ID. 11540280), eis que 

foi contratado para exercer suas atividades laborais junto à empresa 

SADIA, atual BRF S.A em 16/05/2006, devendo esta data ser retificada 

junto aos registros da Caixa Econômica Federal. Assim sendo, 

considerando a documentação acostada, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

determino a expedição de Alvará Judicial, autorizando ao requerente 

VANDERLEI PEDROSO DA SILVA, a proceder o levantamento dos valores 

vinculados às Contas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), bem como para determinar à Caixa Econômica Federal 

que altere a data de admissão do requerente junto à empresa SADIA, atual 

BRF S.A, fazendo constar 16/05/2006, conforme consignado na Carteira 

de Trabalho (ID. 11540280) e no Termo de Rescisão Contratual (ID. 

11540271). Desnecessária prestação de contas. Sem custas. Sem 

honorários. P.I.C Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005015-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE ALMEIDA ULER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR LAVORATO OAB - DF48512 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO ULER (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA ULER (HERDEIRO)

SIMONE ULER LAVORATO (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDIR LAVORATO OAB - DF48512 (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RAFAEL DE ALMEIDA ULER (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO N. 1005015-51.2017.8.11.0002. INVENTÁRIO 

INVENTARIANTE: BENEDITA DE ALMEIDA ULER. Vistos. Inicialmente, 

determino ao Senhor Gestor Judicial que cumpra o § 1º do despacho 

proferido no ID. 19391168 (Certifique-se eventual decurso de prazo, para 

manifestação do herdeiro Rafael de Almeida Uler.). Extrai-se dos autos, 

que na decisão proferida em 24/04/2019 (ID. 19391168), foi determinado 

que a Inventariante juntasse aos autos a Certidão de Inteiro Teor do Imóvel 

que se pretende inventariar; CND das Comarcas de Várzea Grande – MT e 

Londrina – PR e comprovante de pagamento/isenção do ITCD. Intimada, a 

Inventariante junta vasta documentação (ID. 22559823 e ID. 22657416), 

postulando o recebimento dos referidos documentos e o prosseguimento 

do feito (ID. 25703397). Ao analisar a documentação juntada pela 

Inventariante, verifica-se que o imóvel não encontra-se registrado em 

nome do extinto e tampouco de sua cônjuge, ora Inventariante, constando 

dos autos apenas um compromisso de compra e venda, levado a registro 

em 24/10/2018, documento que não se presta para comprovação de 

propriedade do imóvel, sendo necessária a juntada certidão de inteiro teor 

e ônus, devidamente registrada em nome do extinto e de sua esposa. 

Verifica-se ainda, que a CND juntada ao ID. 22560398 não se refere ao 

“de cujus”, e sim a Inventariante (BENEDITA DE ALMEIDA ULER), sendo 

necessária a juntada de Certidão Negativa de Débito em nome do extinto, 

assim sendo, intime-se a Inventariante para que no prazo máximo de 30 

(trinta) junte, todos os documentos anteriormente citados. Com a juntada 

da documentação requisitada, dê-se nova vista dos autos à Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso. Às providências. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002541-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. V. D. F. E. S. D. V. G. M. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1002541-10.2017.8.11.0002. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUERENTE: 
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LUCIA MINKS. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO 

ESTÁVEL POST MORTEM formulada por LUCIA MINKS em face do 

falecimento de JAQUEO PASTORE, conforme se verifica da exordial 

acostada ao ID. 6044887. Juntou documentos (ID. 6044884). Em 

11/04/2017 foi determinada a emenda da Petição Inicial, a fim de que a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, fizesse constar no polo 

passivo da demanda, os herdeiros do extinto (descendentes e 

ascendentes), sob pena de indeferimento da inicial (ID. 6055119). Intimada, 

a requerente manifestou-se no sentido de que nos termos do disposto no 

artigo 372, do Código de Processo Civil, e, utilizando-se de prova 

emprestada do Processo n. 0006040-04.2017.4.01.3600 que tramitou 

perante ao JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – 9ª VARA em que se concedeu 

benefício (pensão) por morte junto ao INSS em favor da autora, estar-se-ia 

suprida a determinação de emenda da exordial (ID. 82264139). Ao analisar 

a referida manifestação (ID. 82264139), o Magistrado que presidia o feito a 

época, indeferiu o postulado, haja vista que a certidão de óbito acostada 

ao ID. 6044899, traz os nomes dos ascendentes do extinto, bem como o 

respectivo endereço deste. Desta feita, diante da necessidade de se 

comprovar a inexistência de impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, 

do CC), facultou à requerente proceder à emenda da peça de ingresso, 

sanando as irregularidades, trazendo aos autos cópia de sua certidão de 

nascimento ou casamento – caso já tenha sido casada anteriormente – 

com averbação de divórcio, regularizando o polo passivo da demanda no 

prazo do art. 321 do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial (ID. 

11555462). Em nova manifestação (ID. 16016535) a requerente argumenta 

que desnecessária a emenda da petição inicial, tendo em vista ser 

reconhecida por força de sentença judicial como convivente do extinto, 

pleiteando, em suma, a concessão de Alvará Judicial para que possa 

movimentar valores eventualmente supostamente existentes em contas 

correntes em no do “de cujus”. Diante do novo pleito, foi determinado o 

cumprimento da determinação do ID. 6055119, qual seja: fazer constar no 

polo passivo os herdeiros do “de cujus” (descendentes ou ascendentes), 

não sendo possível, juntar aos autos documentos comprobatórios, sob 

pena de indeferimento da inicial (ID. 20414917). Instada novamente a se 

manifestar, a requerente informa que não possui as informações e 

documentos requisitados pelo Juízo, pleiteando ao final pela designação 

de audiência de instrução, a fim de haja a oitiva das testemunhas (DIOGO 

HENRIQUE B. COSTA e LUIZ ANTONIO DA SILVA), que comprovarão os 

fatos descritos na exordial (ID. 20659929). É o sucinto relato. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida, 

uma vez que devidamente intimada a cumprir diversas determinações 

proferidas (ID. 6055119, ID. 11555462 e ID. 20414917), a parte autora, de 

forma recalcitrante, esquiva-se no cumprimento do determinado, em que 

pese as inúmeras advertências do Juízo. Assim, tendo sido a requerente 

intimada e não atendendo as determinações judiciais nos prazos 

estabelecidos, indefiro a petição inicial, nos moldes do que determina o 

artigo 485, I do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo extinto o 

processo sem julgamento do mérito com fundamento no artigo 485, I do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. P.I.C. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018155-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE CAMARGO OAB - MT10024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Q. D. C. (REU)

O. B. D. (REU)

P. G. D. (REU)

R. B. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE “POST MORTEM” Vistos, 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 

do Código de Processo Civil. Considerando-se o artigo 334 do Código de 

Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo audiência de Conciliação para o 

dia 29/4/2020, às 15:30 horas. §8º do artigo 334 - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Cite-se a parte demandada, nos 

termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil. “Havendo interesse das partes em entabular 

acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 

horas”. Intime-se. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005801-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANDRA RENATA SOUZA LIMA OAB - MT23200/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005801-95.2017.8.11.0002. AUTOR(A): DAISA GONCALVES DE FREITAS 

REU: SAMUEL DA SILVA PEDROSO Vistos etc. HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado pelas partes, com supedâneo no art. 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil; por conseguinte JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. Concito as partes a bem e fielmente 

cumprirem o avençado. Isento de custas. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, 

cientes as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento ou postular o cumprimento da sentença nos próprios 

autos. Transitada esta em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que 

se fizerem necessários. Dou a presente por publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. R 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001353-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR PINTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR DE BARROS PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AUTOS N. 1001353-16.2016 - PJE AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. Vistos. Considerando-se informação contida no Termo de 

Audiência ID. 22984843, e a presente demanda tramita pelo rito especial 

(Alimentos – Lei Federal 5.478/1968), redesigno a Audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 28/4/2020, às 15:30 horas. 

Intimem-se as partes, os procuradores, para o devido comparecimento. Às 

providências. Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001353-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR PINTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR DE BARROS PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))
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PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AUTOS N. 1001353-16.2016 - PJE AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. Vistos. Considerando-se informação contida no Termo de 

Audiência ID. 22984843, e a presente demanda tramita pelo rito especial 

(Alimentos – Lei Federal 5.478/1968), redesigno a Audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 28/4/2020, às 15:30 horas. 

Intimem-se as partes, os procuradores, para o devido comparecimento. Às 

providências. Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001353-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR PINTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR DE BARROS PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AUTOS N. 1001353-16.2016 - PJE AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS. Vistos. Considerando-se informação contida no Termo de 

Audiência ID. 22984843, e a presente demanda tramita pelo rito especial 

(Alimentos – Lei Federal 5.478/1968), redesigno a Audiência de 

Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 28/4/2020, às 15:30 horas. 

Intimem-se as partes, os procuradores, para o devido comparecimento. Às 

providências. Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005801-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANDRA RENATA SOUZA LIMA OAB - MT23200/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005801-95.2017.8.11.0002. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando Termo de Audiência 

requerendo desconto de pensão alimentícia através de ofício para a 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora 

para, no prazo de 5(cinco) dias, esclarecer o vínculo do requerido com a 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT; posto que o último vínculo 

empregatício informado nos autos é a Empresa "Segurança - SS Rach" (ID 

19257865). VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do 

juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, 

Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 

– e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005347-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. J. M. S. (REQUERENTE)

V. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1005347-18.2017.8.11.0002. AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E GUARDA. 

REQUERENTES: EDINEIA DE JESUS MARQUES SILVA e VICENTE ARAUJO 

SILVA. Vistos. Defiro o pedido formulado no ID. 26490946 e determino a 

restituição do prazo aos Requerentes. Assim sendo, cumpra-se 

integralmente a decisão de ID. 21633299. Às providências. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004407-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

G. T. D. L. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1004407-53.2017 - PJE AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: GABRIELA TORRES DE LIMA, neste ato 

representada por sua genitora CAMILA TORRES. REQUERIDO: 

ALESSANDRO LIMA DE OLIVEIRA. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS interposta por GABRIELA TORRES DE LIMA, 

neste ato representada por sua genitora CAMILA TORRES, em face de 

ALESSANDRO LIMA DE OLIVEIRA, pelos fatos descritos na inicial (ID. 

8092480). A inicial foi recebida (ID. 8123366). A requerente manifestou-se 

pela desistência da ação, e, por conseguinte, pela extinção do processo 

(ID. 10072947). O Ministério Público, manifestou-se favorável ao pedido de 

desistência (ID. 19464825). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Decido. O processo teve seu normal trâmite, com os atos 

correlatos à prestação jurisdicional, no entanto, o requerente postula a 

extinção da ação, vez que não possui mais interesse no prosseguimento 

do processo. A desistência da ação é ato que pode ser apresentado até a 

sentença, conforme previsão do artigo 485, § 5°, do Código de Processo 

Civil e, na ausência da contestação, independe de manifestação do 

requerido (§ 4º, artigo 485, do mesmo codex). No caso dos autos, 

verifica-se que não houve citação da parte requerida, razão pela qual, 

inexistem óbices a homologação do pedido de desistência. Posto isso, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência formulada (artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil) e JULGO EXTINTO o feito, com supedâneo no artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.I.C. Várzea Grande – MT. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004128-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESULINO MOTTA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004128-62.2020.8.11.0002. 

AUTOR: JESULINO MOTTA DOS SANTOS REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos... Defiro à assistência 

judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

30/03/2020, às 15:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006166-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILINGTON FERNANDO DA SILVA ARAUJO BASTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que o Recurso de Apelação foi 

interposto tempestivamente, impulsiono com intimação a parte autora para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 2 de 

março de 2020 TANIA SEBASTIANA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 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) 

36861848

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006403-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GERALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006403-81.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): EMERSON GERALDO REU: BANCO BRADESCO Vistos... Defiro 

à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

30/03/2020, às 14:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006403-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GERALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006403-81.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): EMERSON GERALDO REU: BANCO BRADESCO Vistos... Defiro 

à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

30/03/2020, às 14:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006040-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MARCELO SENE DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REU)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006040-94.2020.8.11.0002. 

AUTOR: MAX MARCELO SENE DE MORAIS REU: EMPRESA GONTIJO DE 

TRANSPORTES LIMITADA Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte 

autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao 

final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 30/03/2020, às 15:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006403-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GERALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006403-81.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): EMERSON GERALDO REU: BANCO BRADESCO Vistos... Defiro 

à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

30/03/2020, às 14:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005912-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005912-74.2020.8.11.0002. 

AUTOR: JOSE GERALDO MESQUITA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos... 

Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do artigo 98 do 

CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no 

art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 30/03/2020, às 13:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á 

ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de 

conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito 

isso, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002588-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO VINICIUS LIMA AMADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES AMADO OAB - MT11816/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA (REU)

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

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A (DENUNCIAÇÃO À 

LIDE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos... Compulsando os autos em 

apreço, verifico a existência de preliminares suscitadas. Assim o sendo 

postergo a análise das referidas preliminares para serem apreciadas por 

ocasião da Sentença. No mais, designo a audiência de instrução e 

julgamento para a data de 30 de abril de 2020 ás 16:00Horas. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande –MT 02 de março de 
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2020 (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013082-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PAES DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 01 de abril de 2020, às 11:30 hs, por ordem de 

chegada no consultório Dra Michele Taques Pereira Baçan, no endereço 

que segue abaixo: Rua Barão de Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 

9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA XAVIER DE MATOS BELEM 01587636107 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA OAB - BA22644 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas tempestivamente.Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas. 25 de janeiro de 2017 

EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003453-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SABINA DA UNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003453-02.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: JULIANA SABINA DA UNGRIA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos... Defiro o pedido de Justiça 

Gratuita à parte autora. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de 

tutela antecipada, alegando o autor que esta sendo descontado de sua 

aposentadoria valores referentes a empréstimos que não contraiu junto à 

ré, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Pela análise perfunctória dos 

fatos e documentos tenho por indevido os descontos realizados no 

benefício da autora feitos pelo banco réu, referentes aos empréstimos, 

pois aduz não ter realizada a respectiva contratação, tornando-os a priori, 

indevidos. Tais circunstâncias, evidenciam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual está configurado ante a impossibilidade dos descontos 

continuarem a serem realizados o que configura o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

para DETERMINAR que o réu-Banco Bradesco Financiamentos S/A, 

SUSPENDA todos os descontos realizados na aposentadoria da autora, 

referentes ao suposto empréstimo, sob pena de multa que arbitro em R$ 

500,00 para cada novo desconto realizado. Nos termos do artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

01/04/2020, às 08:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado Digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004144-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Charles Baccan Júnior OAB - MT196702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

R N C - TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004144-16.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA REU: R N C - 

TRANSPORTES EIRELI - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos... 

Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando que 

teve seu nome protestado por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o 

na forma do art. 300, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos tenho por indevida a suposta cobrança ou a manutenção do 

nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores e protestos, pois 

aduz que o apontamento deu-se por dívida que não possui, tratando-se de 

inclusão indevida. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente 

quando se requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão 

do nome da parte dos órgãos de restrição de crédito e protestos até 

decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a 

matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de 

difícil reparação, caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida 

configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, nos 

termos do art. 300, do CPC, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para 

DETERMINAR a expedição de ofício ao 2º Ofício de Várzea Grande/MT 

para que SUSPENDA no prazo de 48 horas os efeitos do protesto levado a 

efeito sob as duplicatas de protocolo 203345 nº 00000561, no valor de R$ 

2.666,25, sob a Id. 28998369, sacadas em favor de R. N. C. 

TRANSPORTES EIRELI - ME, apresentada pelo BANCO SANTANDER 

BRASIL S/A, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (pelo 

prazo de 30 dias). Em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 30/03/2020, às 11:00 horas, 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 
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(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008853-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA JACINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008853-65.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

ADRIANA JACINTO Vistos... Defiro o pedido de citação do requerido no 

novo endereço indicado à Id. º 27465834, devendo a Sra. Gestora 

providenciar a expedição do necessário. Para tanto, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 11/03/2020, às 09:30 horas. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006196-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006196-82.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): SIMONE MARIA DE ANDRADE REU: NOVO MUNDO AMAZONIA 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se 

de pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve 

seu nome lançado em órgãos restritivos de crédito por dívida que não 

contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 300 do CPC. Pela análise 

perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevida a manutenção do 

nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o 

apontamento deu-se por dívida que não possui, tratando-se de inclusão 

indevida. Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se 

requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome 

da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, 

evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente ao valore de R$ 221,98 cobrado indevidamente 

indicada à Id. nº 29563019, no prazo de cinco dias, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, com fulcro no 

art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 30/03/2020, às 14:00 horas 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006569-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UANDRA DA SILVA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

332 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006569-16.2020.8.11.0002. 

AUTOR: UANDRA DA SILVA BARROS REU: VIVO S.A. Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela 

antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos 

restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 300 do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora 

nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se 

por dívida que não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome da autora nos cadastros do 

SPC e Serasa referente aos valores de R$ 152,61, R$ 727,91 e R$ 518,53 

cobrados indevidamente indicada à Id. nº 29651068 Pág. 3, no prazo de 

cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos 

reais). Para tanto, com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

30/03/2020, às 16:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 
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ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006376-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006376-98.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): IGOR AUGUSTO DA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em sede de tutela 

antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos 

restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 300 do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora 

nos cadastros de maus pagadores, pois aduz que o apontamento deu-se 

por dívida que não possui, tratando-se de inclusão indevida. Em se 

tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte 

dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de difícil reparação, 

caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA 

ANTECIPADA IncIDENTAL para DETERMINAR que o réu providencie o 

cancelamento das inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do 

SPC e Serasa referente ao valor de R$ 179,11 cobrado indevidamente 

indicado à Id. nº 29609367, no prazo de cinco dias, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais). Para tanto, com fulcro no 

art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 30/03/2020, às 13:00 horas 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002904-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSALI APARECIDA FULONI CARVALHO (AUTOR(A))

EDGARD GOMES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER FABRICIO FULONI CARVALHO OAB - MT22927/O (ADVOGADO(A))

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

MARCOS VALOTA - ME (REU)

MARCOS VALOTA (REU)

MARCOS VALOTA - ME (REU)

BETRIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002904-89.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): NEUSALI APARECIDA FULONI CARVALHO, EDGARD GOMES 

DE CARVALHO REU: MARCOS VALOTA - ME, MARCOS VALOTA - ME, 

MARCOS VALOTA, BRADESCO SEGUROS S/A, BETRIA CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA - EPP Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte 

autora, nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao 

final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 04/03/2020, às 13:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Dê-se vistas ao Ministério Público, 

para querendo, manifestar-se. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004785-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYCONNE RAY MATANA COELHO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR COELHO DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004785-38.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: RAYCONNE RAY MATANA COELHO DE QUEIROZ 

REQUERIDO: LEOMAR COELHO DE QUEIROZ Vistos... Por verificar que até 

o momento a decisão inicial ainda não devidamente cumprida, determino a 

expedição de novo mandado, devendo ser distribuído para novo Oficial de 

Justiça, com a urgência que o caso requer. Expeça-se o necessário. 
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Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006959-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASMO CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006959-83.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REU: 

ERASMO CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA 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) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA XAVIER DE MATOS BELEM 01587636107 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA OAB - BA22644 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000349-41.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): TEREZINHA XAVIER DE MATOS BELEM 01587636107 REU: 

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

RESTAURANTE E LANCHONETE PALHOÇA LTDA., devidamente 

qualificada nos autos, em desfavor de COMPANHIA MARANHENSE DE 

REFRIGERANTES, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Alega que 

em 07.03.2016 adquiriu 12 (doze) garrafas do refrigerante Coca Cola, 

produzido pela ré, e ao abrir a primeira garrafa seus clientes reclamaram 

de um mau cheiro. Ao abrir uma segunda garrafa, o mesmo ocorreu, de 

forma que não foram consumidas por terem causado às pessoas 

sentimentos de nojo e repugnância, e mesmo tendo solicitado a troca dos 

produtos, nada foi feito pelo vendedor da ré. Diz que sempre manteve 

ótimo atendimento, primando pela limpeza do estabelecimento e qualidade 

de seus lanches. Em razão disso, sofreu prejuízo financeiro pelo fato dos 

clientes assíduos deixarem de ir ao local, sendo que, inclusive, o produto 

vendido pela ré era um dos mais consumidos. Não bastasse o prejuízo, 

aponta o risco à saúde a que seus clientes foram expostos pelo produto 

que apresentava mau cheiro, redundando em dano psicológico pelo medo 

e nojo de tais pessoas, ao que requer a concessão da assistência 

judiciária gratuita e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de danos 

morais, fixados em 60 (sessenta) salários mínimos, bem como, danos 

materiais em R$ 29,76, esses atualizados desde 07.03.2016. A inicial é 

acompanhada de procuração e documentos (Ids. 1566243 a 1566254). 

Contestação juntada no Id. 3070985, em que a ré impugna o valor atribuído 

à causa, por entender desarrazoado, e a assistência judiciária gratuita. 

Quanto aos fatos, aponta inexistir elementos do dano e culpa, tratando-se 

de meras alegações da parte. Ademais, sustenta que o anexo fotográfico 

foi produzido unilateralmente, inexistindo laudo pericial quanto ao produto. 

Impugna a pretensão de inverter o ônus da prova e aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, ao que requer a improcedência dos pedidos. 

Procurações e documentos juntados no Id. 3070989 a 3070997. Termo de 

audiência de conciliação no Id. 3217241. Impugnação no Id. 3306315 e 

saneador no Id. 13041203. Termo de audiência e instrução e julgamento no 

Id. 14229461, com os termos nos Ids. 14229859 a 14229836. Memoriais 

pela autora às fls. 14609188 e pela ré no Id. 14579340, vindo-me os autos 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, alegando 

a autora que serviu refrigerantes a seus clientes que apresentavam mau 

cheiro, o que causou diminuição em seu movimento e prejuízos e danos 

morais. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Impugna a ré o valor 

atribuído ao valor da causa, dizendo ser desarrazoado e desproporcional, 

à medida em que não houve prova da culpa da ré pelo produto de má 

qualidade, não havendo como mensurar o montante. Entendo não 

prosperar a pretensão por ser totalmente genérica e, conforme alegado 

pela própria ré no tópico destinado à impugnação, os danos morais são de 

caráter subjetivo, que dependem do crivo do juízo para sua fixação, acaso 

devidos. Outrossim, caso tenha a ré arguido a preliminar temendo 

condenação de honorários advocatícios ou da própria verba indenizatória 

em eventual procedência do pedido, em porcentagem arbitrada sobre o 

valor da causa, saliento que em casos tais tenho por regra o arbitramento 

sobre o montante da condenação e não sobre o valor dado à causa e, 

sendo fixados honorários sobre o valor da causa sobre o valor atribuído 

em caso de improcedência, por inexistir condenação, conforme prevê o 

art. 85, § 8º, do NCPC[1]. Assim, REJEITO esta impugnação ao valor da 

causa, mantendo o valor originalmente conferido. DA IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Não sendo também analisada na fase 

saneatória, passo a assim proceder nesta ocasião. Em se tratando de 

impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, cabe à parte 

que impugna o ônus da prova no que tange à alegada capacidade 

financeira da parte contrária, na forma do art. 373, I, do NCPC. No caso 

vertente, a ré não trouxe aos autos elemento de prova algum a comprovar 

alegada capacidade financeira da autora, limitando-se a afirmar que é um 

comércio e possui condições a tanto. Entendo que a mera alegação é 

insuficiente para levar-me a concluir pela possibilidade de recolhimento 

das custas e honorários e, consequentemente, afastamento do estado de 

miserabilidade. Ademais, contra tal decisão não houve recurso próprio, o 

que também coloca por terra a pretensão da ré. Dessa forma, REJEITO o 

pedido de Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita. DOS FATOS, DA 

CULPA E NEXO CAUSAL Inicialmente, consigno que a relação aqui em 

debate não é de consumo, considerando que a autora é uma lanchonete e 

revende os produtos da ré. Ou seja, não é o destinatário final, mas um 

intermediário, de forma que entendo não se enquadrar na descrição do 

art. 2º, do CDC[2]. No que tange aos fatos, a inicial é totalmente omissa 

quanto à prova do produto impróprio para consumo, não sendo realizada 

perícia – extra ou judicial, tão pouco, laudo pela vigência sanitária. A prova 

desse fato foi trazida aos autos na instrução oral, quando inquiri as duas 

testemunhas da autora, que afirmaram ter pedido refrigerantes Coca Cola 

e que além de um mau cheiro, havia uma espécie de “gosma” branca no 

interior do vasilhame, o que foi informado por Zenilda Pereira Leite, 

qualificada no Id. 14229521 – pág. 02). Logo, à mingua de prova contrária 

pela ré na desconstituição dos elementos trazidos pela autora, tenho por 

demonstrado o mau cheiro e corpo estranho em mais de uma garrafa de 

refrigerante produzida e envasada pela ré, o que consta nas fotografias 

juntadas na exordial, bem como, que ali se encontrava antes da abertura, 

logo, no envase. Dessa forma, evidenciado o fato danoso alegado pela 

autora. DA CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE Com efeito, não há dúvidas 

de que se deparar com um objeto estranho no interior de um produto 

industrializado gera repulsa e repugnância e até mesmo um elevado grau 

de desconfiança na qualidade dos produtos. Tais sentimentos, contudo, 

isoladamente, não são, a meu ver, suficientes a gerar os elementos 

próprios da responsabilidade civil, que necessita de prova do abalo 

psicológico e à integridade moral da pessoa, não se servindo a tanto mero 

aborrecimento ou desconforto, ainda mais em se tratando em pessoa 

jurídica e revendedora dos produtos industrializados. A tese da autora é 

no tocante aos prejuízos que teria sofrido ao servir aos seus clientes 

produtos impróprios ao consumo, ao argumento de que teria sofrido 

diminuição de movimento. Não há nos autos prova alguma nesse sentido. 

Ao contrário, à medida em que a única testemunha a informar quanto às 

visitas no local disse que não deixou de ir até lá e consumir os produtos 

da autora (vide depoimento de Orivaldo Joaquim dos Santos, qualificado 

no Id. 14229521, pág. 03, e depoimentos nos Ids. 14229711 a 14229755 – 
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em 07 arquivos). Ou seja, ainda que a representante legal da autora afirme 

ter sofrido danos pelo fato, especialmente material, não se desincumbiu 

em produzir prova consistente a tanto, exceto em seu depoimento, o que, 

a meu ver, parece-me tratar-se de um aborrecimento do cotidiano. Nesse 

sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE 

ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA 

OBJETIVA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso 

ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário 

do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento 

no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 

2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do 

novo CPC. 2. O TJ/AM consignou que não houve descumprimento de 

ordem judicial a ensejar as astreintes e não foi demonstrado abalo à honra 

objetiva da pessoa jurídica. Alterar as conclusões do acórdão impugnado 

exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ. 3. 

Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1755697/AM, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17/02/2020, DJe 19/02/2020). A situação aqui 

discutida já foi objeto de debate em ações semelhantes pelo Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que reconhece haver necessidade do dano 

efetivo para amparar a pretensão reparatória, conforme julgados que faço 

questão de citar: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FATO DO PRODUTO – OBJETO ESTRANHO NO 

INTERIOR DE REFRIGERANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

FABRICANTE – APLICABILIDADE DO ART. 12 DO CDC – PRODUTO NÃO 

CONSUMIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTIMENTO DE 

REPUGNÂNCIA QUE NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que se mostre viável o pedido de 

indenização por danos morais, deve haver a explícita comprovação do 

prejuízo psíquico reclamado, do ato antijurídico praticado pela parte 

adversa e do nexo de causalidade entre um e outro, sob pena de 

indeferimento. A simples aquisição do produto danificado, uma garrafa de 

refrigerante contendo um objeto estranho no seu interior, sem que se 

tenha ingerido o seu conteúdo, não revela, a meu ver, o sofrimento capaz 

de ensejar indenização por danos morais. (AC 25365/2014, 5ª CC do 

TJMT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.07.2014). Portanto, não há 

elementos que me levem a concluir pelos prejuízos – morais e materiais – 

alegados pela autora por não me parecerem ter extrapolado a esfera do 

mero aborrecimento, tão comum nas relações da vida hodierna, 

insuficientes para gerar os requisitos para configuração da 

responsabilidade civil. DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

desta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios em favor da ré, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 

3º, do CPC[3]. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser 

suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] § 8o Nas causas em 

que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o 

valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por 

apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. [2] Art. 

2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. [3] § 3o Vencido o beneficiário, 

as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017050-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURIANE APARECIDA DE ALMEIDA COSTA MARQUES OAB - 

929.979.451-00 (REPRESENTANTE)

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015541-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDA BRUNO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDASIO RAFAEL DOS SANTOS OAB - 112.307.465-87 

(REPRESENTANTE)

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ BERNARDI ROSSI OAB - SC26364 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004743-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIZELI DANELUTTI OAB - SP153485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAYTON MOREIRA (DEPRECADO)
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VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002747-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA OSNI DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DECESARO OAB - SC47956 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONIS EDUARDO FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002747-19.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Verifique-se que, não consta nos autos a comprovação de que 

foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais neste juízo, ora 

deprecado. Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente Carta 

Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser devolvida a 

missiva sem o devido cumprimento. Comprovado o pagamento das custas 

processuais, cumpra-se conforme deprecado. Caso contrário, decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, devolva-se a Carta Precatória 

ao juízo de origem constando no ofício o motivo da devolução e o valor 

das custas devidas para o caso de novo encaminhamento (art. 390, da 

CNGC). Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

31 de janeiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003202-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON DIAS DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003202-23.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADAILSON DIAS DA SILVA COSTA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. Primeiramente, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. Diante do teor da petição acostada no Id. 

27983953, por meio da qual a parte requerida informa que efetuou o 

pagamento da condenação, tendo a parte autora concordado com os 

valores, requerendo o levantamento do dinheiro (Id. 28191373), proceda à 

transferência do valor depositado judicialmente na conta única para a 

conta bancária indicada pela advogada. No mais, pagas as custas, 

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

Grande, 03 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000471-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

ADRIANA CARVALHO DO AMARAL OAB - SP268358 (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA BENITI SODER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003192-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ELAINE NUNES OAB - 128.436.678-28 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1003192-71.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

CAMILLA NUNES APOLINARIO Endereço: AVENIDA ALEIXO RAMOS DA 

CONCEIÇÃO, 39, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-703 Nome: PATRICIA ELAINE NUNES Endereço: AVENIDA ALEIXO 

RAMOS DA CONCEIÇÃO, 39, 23 DE SETEMBRO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78110-703 POLO PASSIVO: Nome: DECOLAR. COM LTDA. Endereço: 

AVENIDA PAULISTA, 949, 3 andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO 

PRAZO DE (05)CINCO, MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012173-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA TEREZA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO DE CAMPOS MARQUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1012173-89.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 68.000,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: GONCALINA TEREZA DE JESUS OLIVEIRA Endereço: 

RUA GENERAL ISIDORO DIAS, (LOT JD IKARAY) Rua General Isidoro Dias, 

quadra 1, IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78130-436 POLO 

PASSIVO: Nome: JUSTINO DE CAMPOS MARQUES Endereço: Rua José 

Mariano Costa, s/n, Quadra 02 Lote 11, bairro Cohab Nova, NOSSA SRA 

LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006859-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO(A))

IGOR PEREIRA FERNANDES OAB - 022.117.461-36 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006859-31.2020.8.11.0002 

Vistos etc Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande/MT, 03 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003432-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-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: 1003432-26.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERSON DA SILVA ARRUDA REU: 

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 

DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Vistos, Pretende a parte autora o 

parcelamento das custas, sob a alegação de que não possui condições 

financeiras de efetuar o pagamento integral neste momento. Com efeito, o 

Código de Processo Civil prevê no art. 98, §6º que conforme o caso, o juiz 

poderá conceder o direito ao parcelamento de despesas processuais que 

o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, ao passo que a 

CNGC/MT autoriza o parcelamento das custas e despesas processuais 

em até seis parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção 

monetária, consoante §7º, do art. 468. Assim, AUTORIZO o parcelamento 

da taxa judiciária e custas judiciais em 03 (três) parcelas mensais, sujeitas 

à correção monetária, devendo a primeira ser efetivada até o dia 

20.03.2020 e as demais nos meses subsequentes em igual data. Com a 

comprovação do pagamento da primeira parcela, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1020370-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO JOSE SELLA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ CARDOSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020370-33.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: 

OLIVIO JOSE SELLA EMBARGADO: JOSE LUIZ CARDOSO Vistos. Acolho 

a emenda à inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Da 

suspensão da execução Extrai-se da dicção do artigo 919, do Código de 

Processo Civil que “os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo”. Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou 

concedido efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária 

do processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do 

artigo 919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver 

pedido expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória. Além dos requisitos supra, o legislador 

elencou a segurança do juízo como condição essencial para que o juiz 

possa atribuir aos embargos a aptidão de suspender o feito executório. 

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

Juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado. Sobre o tema, 

aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que: Não é possível ao juiz atribuir de 

ofício efeito suspensivo aos embargos. A relevância dos fundamentos 

dos embargos está na existência de possibilidade séria de julgamento 

favorável ao embargante. A relevância dos fundamentos dos embargos 

concerne à considerável probabilidade de julgamento favorável ao 

embargante (...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos 
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depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, 

depósito ou caução.[1] Na espécie, não vislumbro presente a 

possibilidade, por ora, do feito executivo ser suspenso. Isso porque, o 

Juízo não se encontra seguro, em vista da ausência da penhora nos autos 

em apenso ou mesmo o oferecimento de caução por parte do embargante, 

o que desautoriza a aplicação do § 1º, do art. 919, do Código de Processo 

Civil. Portanto, na esteira do espírito do legislador de dar maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução, e por não vislumbrar, por ora, 

nenhum motivo plausível capaz de, excepcionalmente, ensejar a 

suspensão do prosseguimento do feito executivo, reconheço que o 

recebimento dos embargos deve ser feito sem que se atribua à execução 

o efeito suspensivo. Veja a orientação no âmbito do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE, A 

TEOR DO ART. 739-A, DO CPC E § 1º, QUE SÓ PERMITE A SUSPENSÃO 

DA EXECUÇÃO QUANDO OS FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS SE 

MOSTRAREM RELEVANTES, O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO 

MANIFESTAMENTE POSSA CAUSAR AO EXECUTADO GRAVE DANO DE 

DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, E DESDE QUE A EXECUÇÃO JÁ 

ESTEJA GARANTIDA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO 

SUFICIENTES, O QUE NÃO OCORRE NO CASO DOS AUTOS. LESÃO 

GRAVE, OUTROSSIM, NÃO SE CONFUNDE COM A EXPROPRIAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO DO DEVEDOR, JÁ QUE ESTA É A FUNÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.”[2] Posto isso, recebo os embargos à 

execução, sem o efeito suspensivo, consignando apenas que tal 

providência está marcada pela provisoriedade e, na hipótese de aportar 

aos autos qualquer elemento de convicção contrário, pode a medida ser 

facilmente cessada (CPC - § 2.º, art. 919). Determino que se ouça o 

exequente/embargado no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais São 

Paulo: 2015, p. 859. [2] Agravo de Instrumento Nº 70019283951, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim 

Macedo, Julgado em 14/06/2007.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012869-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES OAB - MG157314 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NILDAMIR DA SILVA (REU)

 

Por meio do presente ato, considerando os esclarecimentos trazidos pelo 

Sr. Oficial de Justiça na certidão retro, intimamos a parte Autora para, no 

prazo de 05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para 

a diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004540-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR DUARTE DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004540-27.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JUCIMAR DUARTE DE CAMARGO REU: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO 

LTDA - ME, GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos. Diante 

da não citação da parte requerida, a parte autora pugnou pela busca de 

endereço nos órgãos conveniados ao Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud 

e Renajud), onde obtive os seguintes endereços: - Rua Jaime Benevides, 

n. 77, Centro Norte, Várzea Grande/MT, CEP 78110-368; - Avenida 

Presidente Arthur Bernardes, n. 1184, Centro Sul, Várzea Grande/MT, CEP 

78125-185; - Avenida Isaac Povoas, n. 1331, sala 05, Edifício Milão, 

Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP: 78045-000; - Alameda Julio Muller, n. 390, 

Cristo Rei, Várzea Grande/MT, CEP 78118-860. Deste modo, determino a 

tentativa de citação da parte requerida, via mandado, nos endereços 

acima indicados, consignando-se os termos da decisão de Id. 20692955, 

bem como da presente. Por fim, redesigno a audiência de conciliação para 

o dia 13/05/2020, às 14h00 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Às providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002861-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS PEREIRA (REU)

CARLA THAIS ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002861-89.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REU: MAYCON 

DOUGLAS PEREIRA, CARLA THAIS ARAUJO Vistos. Designada audiência 

de conciliação, esta restou prejudicada diante da não citação da parte 

requerida, tendo a parte autora pugnado pela nova tentativa de citação 

dos requeridos nos endereços de Id. 26474011. Pois bem, diante da não 

citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 13/05/2020, às 

14:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade. Citem-se os 

requeridos, por mandado, nos endereços informados no Id. 26474011. Às 

providências necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006360-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IURY WENDELL DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006360-81.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

IURY WENDELL DE OLIVEIRA ALVES REU: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Vistos. Designada audiência de conciliação, esta 

restou prejudicada diante da não citação da parte requerida, tendo a parte 

autora pugnado pela nova tentativa de citação dos requeridos no 

endereço de Id. 29337437. Pois bem, diante da não citação da parte 

requerida, redesigno o ato para o dia 13/05/2020, às 15:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se o requerido, por correio, 

no endereço informado no Id. 29337437. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106884/3/2020 Página 131 de 186



Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007853-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA GONCALVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FRANCISCO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLUCE RIBEIRO TOCANTINS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

FRANCISCA ASSIS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTÔNIA EUNICE L. DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007853-64.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REQUERIDO: 

SEBASTIANA GONCALVES Vistos. Designada audiência de instrução nos 

autos, esta não ocorreu em virtude da não localização para intimação das 

testemunhas da parte requerida, conforme certidão de id. 27525601, tendo 

esta se manifestado no id. 29022840 requerendo a nova tentativa de 

intimação e redesignação do ato. Assim, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14/05/2020 às 14h00. Expeça-se 

mandado de intimação das testemunhas arroladas pela parte requerida, 

uma vez que assistida pela Defensoria Pública (id. 13286182, p. 17), bem 

como intime-se pessoalmente a requerida. No mais, cumpra-se conforme 

decisão de Id. 23829185. Às providências necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005672-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS ANTUNES DUARTE (REU)

EDIVALDO MANOEL DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005672-22.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALLIANZ SEGUROS S/A REU: EDIVALDO MANOEL DA SILVA, JOAO 

MARCOS ANTUNES DUARTE Vistos. Diante da não citação da parte 

requerida, a parte autora pugnou pela citação via mandado no novo 

endereço informado e redesignação da audiência de conciliação (id. 

25847342). Pois bem, diante da necessidade de nova tentativa de citação 

da parte requerida, redesigno a audiência de conciliação para o dia 

13/05/2020, às 17h00 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a 

parte requerida na forma pugnada. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1008062-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE DE POSTOS DA HORA LTDA (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - DF10524-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (OPOSTO)

ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008896-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA MACIEL FERREIRA (EXECUTADO)

LUIZ RODRIGO FERREIRA E SILVA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para comparecer nesta 

Secretaria a fim de promover a retirada do Termo de Penhora, a sua 

averbação e posterior comprovação de tais providências nos autos.

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. Da Justiça Gratuita Indeferida a justiça gratuita à parte 

autora (Id. 28542412), esta compareceu aos autos pretendendo a 

reconsideração da decisão, sob a alegação de não estar em condições de 

arcar com os gastos sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, 

conforme Id. 29496700, apresentando comprovantes de renda e 

comprovantes de gastos escolares de sua filha (Ids. 29496705 à 

29496723) requerendo a reconsideração da decisão. Pois bem. Da detida 

análise dos documentos colacionados aos autos pela parte autora, 

observo que esta atendeu aos requisitos necessários para o deferimento 

da justiça gratuita, na medida em que restou demonstrada a sua aparente 

hipossuficiência financeira momentânea. Assim, considerando que cabe a 

parte provar a sua hipossuficiência para arcar com as custas do 

processo, consoante inteligência do art. 5º, LXXIV da CF, verifico que a 

parte autora demonstrou estar em situação de insuficiência financeira, de 

modo que cabível a reconsideração da decisão que indeferiu a sua 

concessão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/50. AUSENTE PROVA DA 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. O benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, previsto na lei n. 1.060/50, foi recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988, que condicionou o seu deferimento à comprovação de 

insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem 

prejuízo de seu sustento ou de sua família. Deste modo, segundo 

entendimento unânime desta Câmara, para a concessão da AJG a parte 

deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de 

pobreza. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70077538809, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 30/04/2018) Posto isso, 

defiro o pedido de Id. 29496700 e 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 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 
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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. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. 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 18/05/2020, às 15h00 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006798-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN SILVESTINIL OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006798-73.2020.8.11.0002. AUTOR: 

JONATAN SILVESTINIL OLIVEIRA DA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos, 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da 

Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que as cobranças recebidas são devidas ou 

não. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar 

tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão 

pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. No 

impulso, diante a ausência de manifestação no desinteresse da parte 

autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18/05/2020 às 

15h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a 

parte requerida para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham às 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1008062-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE DE POSTOS DA HORA LTDA (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA OAB - DF10524-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (OPOSTO)

ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016549-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON BASUALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE ANDRADE ROCHA (REU)

DENTESIM CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1016549-21.2019.8.11.0002. Vistos. Arilson 

Basualdo ajuizou a presente “ação de indenização por danos morais e 

materiais” em desfavor de Rafael de Andrade Rocha e Dentesim Clínica 

Odontológica Ltda Me, aduzindo, em síntese, que em janeiro do ano de 

2017 agendou uma avaliação odontológica com o requerido para 
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realização de implante, sendo sugerido ainda a realização de 

preenchimento com toxina botulínica, ficando acordado que o valor do 

implante seria R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais), e do 

preenchimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Alega que os 

procedimentos foram realizados, sendo o implante realizado primeiro e o 

preenchimento, realizado após, ambos no mesmo dia. Posteriormente, o 

requerente começou a sentir fortes dores, percebendo que o local onde o 

implante havia sido feito estava inflamado. Assim, retornou a clínica para 

contatar o requerido, contudo, menciona que os profissionais da clínica se 

esquivavam de resolver seu problema. Relata que somente após a 

quitação do valor faltante, que seria de R$ 300,00 (trezentos reais), foi 

atendido pelo requerido, tendo constatado que um dos implantes havia 

sido perdido, sendo este removido e realizado um enxerto ósseo no local. 

Aduz que o requerido informou-lhe que iria acompanhar seu quadro 

clínico, receitando antibióticos. O autor afirma que houve a necessidade 

de avaliar outro dente, onde um profissional da referida clínica, não 

conseguiu dar solução, buscando, então, outras opiniões de profissionais 

da área, de clínicas distintas, que lhe alertaram sobre o quadro infeccioso 

dos implantes. Assim, em busca de solução aos problemas apresentados, 

entrou em contato com a clínica, tendo o seu pedido negado. Deste modo, 

requer a concessão de tutela de urgência para que os requeridos 

custeiem seu tratamento dentário inicial, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais). Já no mérito, requer a condenação dos requeridos a indenizar no 

importe de 70 (setenta) salários mínimos referentes a danos morais. 

Determinada a emenda da inicial nos ids. 25724917, 27135407, a parte 

autora manifestou-se nos ids. 26743773 e 29732025. É necessário. 

Decido. 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/CPC, 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. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO 

ODONTOLÓGICO. TRATAMENTO URGENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. (...)Trata-se de ação através da qual a autora, ora apelante, 

pretende que as recorridas sejam condenadas a realizar o pagamento de 

indenização a título de danos materiais e morais, julgada improcedente na 

origem. A relação travada entre as litigantes é nitidamente de consumo, 

encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. 

Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código 

Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, 

independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez 

verificada a falha na prestação do serviço. Incide na espécie, a inversão 

do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a falha na prestação de 

serviço, incumbe as partes recorridas comprovarem a ausência de 

qualquer conduta abusiva. (...) (Apelação Cível Nº 70076676071, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/04/2018). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência da 

autora é evidente, uma vez que a requerida reúne melhor condições em 

demonstrar por qual motivo não foi solucionado o procedimento do autor, 

mesmo efetuado o pagamento. 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. 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. Nesse passo, 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 custeio do tratamento do requerente 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. 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). 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 inicial. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 18/05/2020, às 14h00 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte 

requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 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: 1001697-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROSILANE MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Fazenda publica municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIONILE VITAL CORDEIRO (CONFINANTES)

VICENTE VITAL CORDEIRO (CONFINANTES)

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

FREDERICO BARBIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

Antônio (TERCEIRO INTERESSADO)

José (TERCEIRO INTERESSADO)
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PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001697-94.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANDERSON DOS SANTOS, ROSILANE MENDES DOS SANTOS REU: 

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME Vistos, Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 

356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Ressalto, por oportuno, que a 

preliminar de inépcia da inicial aventada na contestação de id. 3670407 

resta prejudicada, uma vez que houve a alteração do imóvel usucapiendo. 

Da denunciação a lide Requer a empresa requerida a denunciação à lide 

de Frederico Barbieri, aduzindo ter alienado a área usucapienda para tal 

pessoa. Neste contexto, dispõe o art. 125, II, do NCPC[1] que: “art. 125. É 

admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) 

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em 

ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.” No caso 

versando inexiste qualquer previsão legal que imponha ao Sr. Frederico 

Barbieri ressarcir a requerida denunciante em razão da eventual 

procedência do pedido inicial desta demanda, tampouco há contrato com 

tal previsão. Verifica-se, em verdade, que a requerida sem apresentar 

maiores justificativas jurídicas, pugnou pela denunciação do Sr. Frederico, 

o que, de acordo com previsão legal, não comporta cabimento no presente 

caso. Dessa forma, indefiro o pedido de denunciação da lide. Não 

havendo outras questões preliminares a serem apreciadas ou 

irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a 

sua instrução. Dessa forma, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) a origem da posse 

sobre do imóvel situado à Rua França (esquina com a rua México), quadra 

12, parte da fração ideal dos lotes 5 e 4, Loteamento Parque Nova Era, 

Várzea Grande – MT; b) o tempo de exercício da posse pela parte autora; 

c) se esta posse é mansa e pacífica; d) a existência de animus domini da 

parte autora; e) a destinação dada ao imóvel pela parte autora. Diante da 

natureza da controvérsia, determino a produção de prova oral, 

consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC). Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 12/05/2020, às 14:00 horas. Desde já ficam os advogados das partes 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Correspondente ao art. 70, III, CPC/1973.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006172-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO (AUTOR(A))

MARCIO DE NATAL ARCANJO (AUTOR(A))

SORAIDE ISABEL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI OAB - MT27357/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006172-54.2020.8.11.0002. Vistos. Lucia 

Solange Ferreira Arcanjo, Marcio de Natal Arcanjo e Soraide Isabel 

Ferreira ajuizaram a presente “ação de rescisão contratual c/c restituição 

de quantias pagas, lucros cessantes e danos morais” em desfavor de 

Orleans Empreendimentos Ltda. e Cipasa Várzea Grande Var1 

Desenvolvimento Imobiliário, aduzindo, em síntese, que em 20/06/2017, os 

primeiros autores, Lucia e Marcio entabularam instrumento particular de 

promessa de compra e venda de bem imóvel, por meio do qual as 

requeridas se comprometeram a vender a futura unidade autônoma n. 07, 

quadra 07 do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande, pelo valor 

total de R$93.737,77 (noventa e três mil setecentos e trinta e sete reais e 

setenta e sete centavos). Continua alegando que a segunda requerente, 

Soraide, em 04/07/2018, firmou contrato no montante de R$ 92.342,41 

(noventa e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um 

centavos) referentes à unidade autônoma 06 da quadra 07, do mesmo 

empreendimento condominial. Afirma que os requerentes Lucia e Marcio, já 

efetuaram o pagamento R$56.356,80 (cinquenta e seis mil, trezentos e 

cinquenta e seis reais e oitenta centavos), já a Autora Soraide teria 

despendido o montante de R$43.613,67 (quarenta e três mil, seiscentos e 

treze reais e sessenta e sete centavos), incluindo os valores pagos 

referentes à entrada, não tendo mais os autores o interesse de 

manterem-se contratados em razão do atraso na entrega dos imóveis. 

Assim requerem a concessão de tutela de urgência para que as 

requeridas restituam os valores pagos pelos Requerentes, Lucia e Marcio, 

no importe de R$56.356,80 (cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e 

seis reais e oitenta centavos), assim como os valores pagos pela 

Requerente Soraide, no importe de R$43.613,67 (quarenta e três mil, 

seiscentos e treze reais e sessenta e sete centavos), ou que realizem o 

depósito em conta judicial, bem como se abstenham de efetuar cobrança 

referente ao contrato, bem como que seu nome seja excluído dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. É necessário. Decido. 

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. 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. 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, seja 

extrajudicialmente ou mesmo nos próprios autos, 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 
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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 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 parte requerente, 

entendo que inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa 

agravar o estado das rés, pois se o pedido for julgado improcedente, 

poderão 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 suspenda provisoriamente as cobranças relativas aos contratos 

de promessa de compra e venda objetos da presente demanda, bem como 

se abstenha de encaminhar o nome dos autores 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 13/05/2020, 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. 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-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. Vistos. 

Benedito Santana de Moraes promove a presente “ação de reclamação 

por transações bancárias não autorizada com pedido de indenização e 

liminar em tutela de urgência” em face de Banco Mercantil do Brasil S/A, 

Banco Itaú BMG Consignados S/A e Mass Serviços de Informações 

Cadastrais Eirelli, sustentando, em síntese, que realizou empréstimos 

consignados com o requerido Banco Mercantil do Brasil S/A, no ano de 

2017, operações 00014579314 e 00014675456, ocorre que no mês de 

janeiro de 2019 o autor recebeu em sua residência uma carta do requerido 

Banco Itaú, informando que seus empréstimos consignados haviam sido 

refinanciados com portabilidade, informando o valor de R$ 11.749,54, em 

72 (setenta e duas) parcelas de R$ 305,20 (trezentos e cinco reais e vinte 

centavos). Aduz o autor que não autorizou o refinanciamento ou a 

portabilidade de seus empréstimos a outros bancos, por achar as 

condições dos empréstimos originais mais favoráveis, tendo contestado a 

transação e descoberto que teria sido realizada pela requerida Mass 

Serviços, tentando solucionar a questão amigavelmente e 

administrativamente, porém sem sucesso. Diante desses fatos, requer 

seja deferida a liminar para que o requerido Banco Itaú suspenda as 

parcelas cobradas de seu benefício junto a previdência social, até que 

seja decidido o mérito da demanda. No mérito, requer que seja declarada a 

nulidade da contratação junto ao requerido Banco Itaú, a devolução em 

dobro dos valores descontados desde janeiro/2019, bem como a 

condenação solidária da parte requerida ao pagamento de danos morais 

em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Determinada a 

emenda da inicial no id. 27927280, a parte autora se manifestou no id. 

29135775. é a síntese do necessário. DECIDO. 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. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à 

inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento 

processual ao consumidor não é prestado de forma automática, apenas 

pela verificação da existência de uma relação de consumo, mas 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) 

VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” No presente caso, razão assiste à 

parte requerente no tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além 

da verossimilhança das alegações, tal inversão é indispensável, eis que, 

por tratar-se de prova negativa, não há como a parte requerente 

comprovar que o refinanciamento é válido ou não. Deste modo, a 

requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, em 

detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar 

Trata-se de 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. 

Efetivamente, o primeiro requisito está demonstrado pelos extratos 

financeiros acostados nos Ids. 27705361 e 27705362, pelo contrato de 

empréstimo consignado de Id. 29135779, carta de refinanciamento de Id. 

29135780 e pelo extrato de empréstimos consignados de Id. 29135783, 

que comprovam a existência do referido refinanciamento com o requerido 

Banco Itaú, 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 e pelos fatos 

alegados, o autor tomou conhecimento da referida portabilidade em janeiro 

de 2019, e conforme o extrato de empréstimos consignados de Id. 

29135783 o refinanciamento foi incluído em seu benefício previdenciário 

em 21/12/2018, com primeiro desconto ocorrido em janeiro de 2019, ao 
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passo que a parte autora apenas ajuizou a demanda em dezembro de 

2019. Dessa forma, diante desse extenso lapso temporal decorrido, é de 

se colocar em dúvida os fatos narrados na inicial, porquanto se realmente 

o autor entende como indevido os respectivos descontos, deveria ter se 

insurgindo contra eles há tempo. Essa circunstância – considerável 

transcurso de tempo - induz na vulnerabilidade dos fatos narrados da 

inicial, estando o perigo de dano ausente. Posto isso, indefiro a liminar 

postulada na exordial, uma que ausentes os requisitos autorizadores da 

medida. Diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 13/05/2020, 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. 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 

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. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002826-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS ANJOS PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002826-95.2020.8.11.0002. Vistos. 

Leandro dos Anjos Passos promove a presente “ação de declaração de 

inexistência de débito e obrigação de fazer c/c indenização por danos 

materiais e morais” em face de Banco do Brasil S/A, sustentando, em 

síntese, que efetuou um empréstimo consignado com a requerida em 

07/03/2019 no valor de R$ 109.980,00 (cento e nove mil, novecentos e 

oitenta reais) em noventa e seis parcelas de R$2.330,40 (dois mil 

trezentos e trinta reais e quarenta centavos) quitando-o em outubro de 

2019, porém foi surpreendido pelo desconto no valor de R$ 2.330,40 (dois 

mil trezentos e trinta reais e quarenta centavos) em Novembro de 2019. 

Diante desses fatos, requer seja deferida a liminar para que o requerido 

restitua, em dobro o valor descontado em 11/11/2019. No mérito requer a 

condenação do requerido em danos materiais, no equivalente a R$ 

4.660,80 (quatro mil seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos), bem 

como a condenação a título de danos morais em montante não inferior a 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Determinada a emenda no id. 29021070, 

manifestou-se no id. 29300271. É a síntese do necessário. DECIDO. 

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. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 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. Nesse passo, 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 devolução do valor supostamente descontado de forma 

indevida, 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 da requerida sem a observância do 

contraditório, o que importaria em precipitação temerária. É preciso, 

portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a 

necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. 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). Pelo exposto, a par do perigo de 

irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão, 

INDEFIRO o pedido de tutela formulado. No impulso, diante da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 13/05/2020, 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, 
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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. Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001909-18.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

KARINA STEFFANY OLIVEIRA LIMA REIS REU: OI S.A, FERNANDO JOSE 

FERNANDES, OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A. Vistos, 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

preliminar de ilegitimidade ativa Aduzem as denunciadas Ouro Verde e 

Zurich faltar legitimidade à autora para postular em juízo pretensão 

indenizatória a título de danos materiais, tendo em vista que a motocicleta 

não é de sua propriedade. Os requeridos Fernando e Oi S/A também 

sustentaram a ilegitimidade ativa da autora, sustentando que ela não 

comprovou ser a proprietária da motocicleta envolvida no acidente, mas 

sim de terceiro, quer seja, do Sr. Francisco Leal Pereira. Pois bem. A 

causa de pedir desta demanda está assentada no acidente de trânsito que 

envolveu a autora e o requerido Fernando, o qual conduzia veículo locado 

pela requerida Oi S/A. Disso decorre que o fato de a parte autora ser ou 

não proprietário do veículo não retira sua legitimidade para propor a 

presente ação, pois o que importa, a priori, é que ela esteja envolvida no 

acidente, e quanto a isso não há dúvida nos autos. Ademais, o só fato de 

o veículo conduzido pela autora encontrar-se em nome de terceiro também 

não é causa suficiente para reconhecer sua ilegitimidade, seja porque 

bens móveis se transmitem pela simples tradição, seja porque eventual 

direito ao dano material será analisado por ocasião do mérito da causa. 

Sobre o assunto: ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

DANOS MATERIAIS - LEGITIMIDADE ATIVA - CONDUTOR E 

PROPRIETÁRIO. Em matéria de acidente de trânsito, se admite o 

ajuizamento de ação indenizatória por pessoa diversa do proprietário do 

veículo, quando esta assume as despesas necessárias para o conserto 

do bem que conduzia. RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO E RECURSO 

ADESIVO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - APL: 992060781652 SP , Relator: 

Emanuel Oliveira, Data de Julgamento: 16/03/2010, 27ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 10/04/2010) Assim, afasto a preliminar de 

ilegitimidade ativa suscitada pela parte requerida, sem prejuízo da análise 

do dever reparatório a título de dano material por ocasião da prolação de 

sentença. Da preliminar de ilegitimidade passiva Afirma a requerida Oi S/A 

não ser parte legítima para figurar no polo passivo, pois o veículo 

envolvido no acidente de trânsito é de propriedade da denunciada Ouro 

Verde Locação e Serviços S.A., com quem firmou um contrato de locação 

de bens imóveis, por meio do qual a denunciada se responsabilizou 

contratualmente por eventuais danos causados a terceiros. Realmente, 

consta dentre as cláusulas contratuais que a denunciada Ouro Verde se 

responsabilizaria por danos causados a terceiro, de forma direta ou 

regressiva. Na hipótese dos autos não houve manejo de ação direta em 

face da empresa Ouro Verde, logo sua responsabilidade só pode ser 

apreciada de forma regressiva para o que a requerida Oi S/A tratou de 

providenciar sua denunciação à lide, que foi acolhida. Assim, a despeito 

da existência de contrato entre a requerida Oi e a empresa Ouro Verde, 

isso não retira a legitimidade da requerida Oi de responder pelos fatos 

descritos na inicial, pois decorrentes da prestação de seus serviços de 

comunicação por intermédio de terceiros. Deste modo, rejeito a presente 

preliminar. Da preliminar de carência de ação A denunciada Zurich afirmou 

que a autora não comunicou o sinistro referente ao dano pleiteado na 

inicial, tampouco consta nos autos negativa da denunciada ao pagamento 

de qualquer valor, o que remete a falta de interesse de agir por parte da 

autora, pois indispensável à regulação do sinistro que por ela não foi 

providenciado. Desde logo vejo que a presente preliminar não prospera, 

na medida em que a autora não tinha nenhum dever contratual de 

comunicar o sinistro à denunciada Zurich, a qual mantém relação jurídica 

com a denunciada Ouro Verde, esta sim estaria obrigada à regulação do 

sinistro. Ademais, é sabido que o interesse de agir consiste na 

necessidade de demonstração pelo demandante de que a pretensão 

pleiteada é útil para garantir o direito disputado e de que sem ela, este 

direito pode acabar se perdendo. Nessa perspectiva, verifico que para a 

autora salvaguardar a pretensão indenizatória alegada na inicial se afigura 

necessário a propositura da presente ação. Logo, possui legítimo 

interesse para o manejo desta ação, independentemente da comunicação 

do sinistro. Assim, rejeito a presente preliminar. Não havendo questões 

preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou 

por saneado o processo, passando a sua instrução. Dos Pontos 

Controvertidos De acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos 

como sendo: a) quem deu causa ao acidente de trânsito; b) se a autora é 

possuidora do veículo envolvido no acidente em questão; c) se a autora 

sofreu danos materiais e morais e seu respectivo valor. Diante da 

natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, consistente na 

oitiva de testemunhas, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). De igual 

forma, defiro o depoimento pessoal da autora e do requerido Fernando 

José Fernandes. Expeça-se mandado de intimação consignando a 

advertência de que deverá comparecer à audiência para o depoimento 

pessoal, sob pena de confesso, caso não compareça, ou, comparecendo, 

se recuse a depor (§1º, art. 385, CPC) Todavia, entendo desnecessária a 

produção de prova pericial postulada pela denunciada Zurich, na medida 

em que a pretensão inicial ter por objetivo o ressarcimento de danos 

materiais decorrentes da aquisição de medicamentos para o que, salvo 

melhor juízo, é dispensável a produção da prova técnica. Além disso, o 

nexo causal pode ser estabelecimento por meio da prova oral, sem 

maiores empecilhos, razão pela qual indefiro a produção da prova em 

questão. Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/05/2020, às 17:00 horas. Ressalto que ficam os advogados das partes 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a 

testemunha por eles arrolada da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Outrossim, 

considerando que os demais requeridos/denunciados possuem 

advogados constituídos nos autos, ficando eles intimados por meio de 

seus procuradores acerca da solenidade acima designada. Oficie-se a 

Seguradora Líder requisitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre o pagamento da indenização do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT à parte autora e seus eventuais valores, devendo o ofício ser 

instruído com cópia da petição inicial. Intimem-se todos. Cumpra-se. Às 

providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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LUCAS CICHOSKI (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004270-66.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

GRACA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REU: LUCAS CICHOSKI 

Vistos. Graca Indústria de Alimentos Ltda. ajuizou a presente “ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência inaudita altera pars” 

em desfavor de Lucas Cichoski, aduzindo, em síntese, que em 17/10/2016 

firmou um contrato de compra e venda de veículo com o requerido, tendo 

por objeto um veículo automotor Caminhão Iveco Dalily 55c16 Cs, Chassi: 

93zc53B01a8416046, Placa NUC 4410, ano/modelo 2010/2010, sendo 

ajustado pelas partes o pagamento em dois cheques, o primeiro no valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na assinatura do contrato e o segundo 

para o dia 10/12/2016, no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais). 

Salienta que no contrato firmado ficou estipulado que seria feita a 

transferência do veículo após a compensação do segundo cheque, e que 

este teria sido compensado em 10/12/2016, devendo o réu transferir o 

veículo para seu nome, fato que não ocorreu, até a propositura da 

presente, mesmo tendo sido notificado para que cumprisse o acordado. 

Assim, requer a concessão de tutela de urgência a fim de que o requerido 

seja compelido a proceder com a transferência do veículo para seu nome, 

bem como para que quite os débitos pendentes sob o bem. No mérito, 

pugna pela declaração da validade do negócio jurídico com a ratificação 

da tutela em todos os termos da inicial. É necessário. Decido. 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. Nesse passo, 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 transferência do veículo 

automotor Caminhão Iveco Dalily 55c16 Cs, Placa NUC 4410, Ano/Modelo 

2010/2010 para o nome do requerido, 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 da parte requerida 

sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação 

temerária. É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais 

para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão 

deduzida na inicial. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. 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). 

Outrossim, não restou demonstrado o perigo de dano na presente medida, 

considerando que a autora tem conhecimento do suposto descumprimento 

do contrato pelo requerido desde o ano de 2016 e apenas recentemente 

ajuizou a presente lide visando insurgir-se contra tal fato. 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. 

No impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 18/05/2020, às 14h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte 

requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Novíssimos Perfis do Processo Civil Brasileiro, 1999, pág. 34.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004701-03.2020.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de “ação inominada com pedido de julgamento antecipado parcial 

de mérito ou concessão de tutela provisória de evidência c/c reparação 

por danos materiais e morais” proposta por Lediane Leslie Campos Ramos 

e Josafat de Oliveira Ramos Junior, em desfavor de Cipasa Várzea 

Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. sustentando, em síntese, 

que em 14 e 17 de novembro de 2015 os autores firmaram com a ré dois 

instrumentos particulares de promessa de venda e compra de imóvel 

urbano em loteamento para aquisição de terrenos situados nos Lote 16 da 

Quadra 05 e Lote 15 da Quadra 03 no Condomínio Urbanístico Verana 

Várzea Grande 1, nesta comarca. Afirmam já ter pagado o valor de 

R$134.273,33 (cento e trinta e quatro mil e duzentos e setenta e três reais 

e trinta e três centavos) pelos dois terrenos, os quais deveriam ser 

entregues até março/2019, porém até o momento não há sequer previsão 

para tanto, uma vez que as obras de infraestrutura não foram iniciadas. 

Alegam ter notificado a ré extrajudicialmente nos termos do Decreto-Lei 

745/69 a fim de configurar a resolução dos contratos em face do 

descumprimento contratual ante a não entrega dos imóveis, bem assim 

para o ressarcimento dos valores desembolsados, tendo a requerido 

ficado inerte, operando-se então a resolução dos contratos. Dessa forma, 

requerem o julgamento antecipado parcial de mérito ou tutela provisória de 

evidência para restituir imediatamente os valores pagos no valor de 

R$134.273,33 (cento e trinta e quatro mil e duzentos e setenta e três reais 

e trinta e três centavos), sob pena de multa ou penhora online. Ainda, 

requer seja determinado ao 1º SRI de Várzea Grande – MT a averbação 

na matrícula dos imóveis em questão (n° 101.790 e 101.768) da pendência 

desta ação judicial, nos termos do art. 56 da Lei n° 13.097/2015. Juntou 

documentos de ids. 29175199 a 29210232. Determinada a emenda no id. 

29214397, manifestou-se no id. 29249473. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pelas requeridas aos autores representa relação 

de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 
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propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS 

CESSANTES. CABIMENTO. 1. A relação jurídica havida entre as partes 

encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, 

pois há a figura do consumidor, destinatário final econômico e fático do 

produto (unidade imobiliária) construído, incorporado e comercializado 

pelas requeridas fornecedoras de modo habitual e profissional (artigos 2º 

e 3º do CDC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova, em favor do 

consumidor, quando demonstrada a verossimilhança das suas alegações, 

ou quando provada sua condição de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). 

(...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, Relator: ANA CANTARINO, Data de 

Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a 

hipossuficiência dos autores é evidente, uma vez a requerida reúne 

melhores condições de comprovar os motivos da não entrega do imóvel. 

Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Do 

Julgamento Antecipado Parcial de Mérito A parte autora pretende obter o 

julgamento antecipado parcial de mérito para o recebimento dos valores já 

pagos sob o fundamento de que já se operou a resolução do contrato, em 

decorrência da notificação extrajudicial cartorária encaminhada à 

requerida, nos termos do Decreto-Lei 745/69. Pois bem. De entrada, 

necessário ressaltar que o Decreto-Lei 745/1969 dispõe sobre os 

contratos a que se refere o art. 22 do Decreto-Lei 58/1937[1], restando 

expressamente previsto no art. 1º tratar do inadimplemento do 

“promissário comprador”, senão vejamos: Art. 1º Nos contratos a que se 

refere o art. 22 do Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937, ainda 

que não tenham sido registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, o inadimplemento absoluto do promissário comprador só se 

caracterizará se, interpelado por via judicial ou por intermédio de cartório 

de Registro de Títulos e Documentos, deixar de purgar a mora, no prazo 

de 15 (quinze) dias contados do recebimento da interpelação. Parágrafo 

único. Nos contratos nos quais conste cláusula resolutiva expressa, a 

resolução por inadimplemento do promissário comprador se operará de 

pleno direito (art. 474 do Código Civil), desde que decorrido o prazo 

previsto na interpelação referida no caput, sem purga da mora. Destarte, 

ainda que a parte autora tenha interpelado a requerida extrajudicialmente, 

não há configuração da resolução do contrato nos exatos termos do 

referido Decreto-Lei, uma vez que a parte autora é a compradora e a 

requerida a vendedora do contrato de compra e venda de imóvel. Ora, 

ainda que a parte autora ressalte que “a linguagem empregada pelos 

Autores – resolução contratual – é adequada ao caso, como também pode 

ser empregada a expressão rescisão contratual”, certo que no presente 

caso não se operou nenhum dos institutos descritos na petição de id. 

29249474, uma vez que a demanda dispõe acerca do inadimplemento do 

vendedor. Esclarecidos tais apontamentos, vejo que o pedido de 

julgamento antecipado parcial do mérito resta prejudicado diante da 

inadequação do momento processual postulado. Com efeito, o julgamento 

antecipado parcial do mérito está previsto no art. 356 do CPC, in verbis: 

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - 

estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. 

Acerca do referido dispositivo, lecionam os doutrinadores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[2]: 1. Julgamento imediato 

parcial do mérito. Como é injusto – do ponto de vista da tempestividade da 

tutela jurisdicional – obrigar a parte a esperar pela resolução de 

determinada parcela do litígio que não depende qualquer ato processual 

posterior para ser elucidada, o art. 356, CPC, permite o julgamento imediato 

da parcela do mérito que já se encontra madura. Vale dizer: que é 

incontroversa – e por isso independe de prova (art. 374, III, CPC) – ou que 

não depende de prova outra para sua elucidação do que aquelas já 

constantes dos autos. Pela leitura dos referidos excertos fica evidente 

que o julgamento antecipado parcial do mérito apenas ocorre após a 

formação do contraditório, quando há parcela da lide que já se encontra 

apta a julgamento sem que se produzam mais provas. Assim, tratando-se 

a presente de ação que demanda a rescisão de um contrato livremente 

pactuado entre as partes, ainda que por suposto inadimplemento pela 

parte ré, não há fundamentos suficientes para que se dê o julgamento com 

mérito da demanda neste momento processual, razão pela qual tenho por 

prejudicada a pretensão constante do item “1” da exordial. Da Tutela de 

Evidência 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[3], 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 com 

que determinadas alegações apresentam em juízo. Nesse passo, 

considerando que a referida tutela aplica-se quando em conformidade com 

os requisitos dispostos nos incisos do art. 311 do CPC/2015, cumpre 

analisar a sua observância no presente caso. A primeira modalidade de 

tutela de evidência é aquela disposta no inciso I do citado artigo, que 

ocorre quando “ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte”, a qual não pode ser analisada 

liminarmente, levando-se em conta o disposto no parágrafo único do art. 

311 do CPC. O inciso II, admite a concessão de tutela provisória de 

evidência quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante”, ou seja, admite-se o seu deferimento 

liminar mediante o preenchimento de dois pressupostos cumulativos, um 

de fato e outro de direito. Assim, cumpre ressaltar que os documentos 

colacionados aos autos constituem provas frágeis para propiciar o 

deferimento da medida neste momento processual, bem como não há 

demonstração pela parte autora de tese jurídica vinculante em tribunal 

superior, motivo pelo qual tenho por não preenchido o respectivo requisito. 

Já o inciso III, do artigo em análise, admite a concessão da tutela no caso 

de “se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa”, o qual tem por 

pressuposto fundamental a existência de contrato de depósito pactuado 

entre as partes, (arts. 627/652 do Código Civil de 2002), o que não se 

mostra na presente hipótese. Finalmente, o requisito previsto no art. 311, 

IV, do CPC, 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[4] salientam que “trata-se de 

hipótese de tutela de evidência inevitavelmente definitiva, que se confunde 

com o julgamento antecipado do mérito”, ou seja, a aplicação da referida 

tutela de evidência requer o preenchimento de pressupostos específicos e 

restritos, uma vez que concede a tutela de forma definitiva. Destarte, da 

mesma forma que o evidenciado quando da análise do inciso I, 

constata-se que a tutela de evidência a ser concedida com fulcro no 

inciso IV, do art. 311, do CPC, não é cabível para formulação e/ou 

concessão de pedidos em sede liminar (art. 311, parágrafo único, CPC). 

Pelo exposto, considerando que não restaram preenchidos os requisitos 

autorizadores da tutela de evidência, conforme previsão do art. 311, do 

CPC/2015, INDEFIRO o pedido formulado no item “2” da inicial. Da 

Averbação da Lide à Margem das Matrículas dos Imóveis 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. De entrada, 

vejo que a probabilidade do direito não restou demonstrada, na medida em 

que a despeito de a parte autora postular pela averbação na matrícula dos 

imóveis – n. 101.790 e 101.768 acerca da pendência desta ação judicial 

descurou de apresentar as referidas matrículas, não havendo qualquer 

documento nos autos que evidencie a existência das matrículas 

imobiliárias. Isso porque, a parte autora juntou nos autos apenas contratos 

de compra e venda dos lotes de terreno urbano, extratos financeiros, 

notificação extrajudicial e reclamação realizada no Procon/MT, conforme 

ids. 29175201 a 29175218. Assim, não havendo como sequer instruir 

eventual determinação de averbação, inviável o deferimento do pedido 

inserto no item “2” da exordial. Posto isso, INDEFIRO o pedido de 

averbação à margem da matrícula formulado no item “2” da petição inicial. 

Finalmente, indefiro a citação eletrônica conforme postulada, à vista de 
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que, pelo momento, não existe tal possibilidade no âmbito da Justiça 

Comum do Estado de Mato Grosso. No impulso, à vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto o seu desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18/05/2020, às 16h00 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento 

à audiência de conciliação/mediação, 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 [1] Art. 22. Os contratos, sem cláusula 

de arrependimento, de compromisso de compra e venda e cessão de 

direitos de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato de sua 

constituição ou deva sê-lo em uma, ou mais prestações, desde que, 

inscritos a qualquer tempo, atribuem aos compromissos direito real 

oponível a terceiros, e lhes conferem o direito de adjudicação compulsória 

nos termos dos artigos 16 desta lei, 640 e 641 do Código de Processo 

Civil. [2] Novo código de processo civil comentado, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 379/380. [3] 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. [4] Op. cit.. p. 642.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005342-25.2019.8.11.0002. Vistos. Ruy 

Araújo Machado Ferreira de Souza promove a presente “ação ordinária de 

imissão de posse com pedido de antecipação de tutela initio litis e inaudita 

altera pars” em desfavor de Enio Braga Jardim e Eliane Marconi, aduzindo, 

em síntese, que em decorrência de leilão público, o Banco Santander S/A 

vendeu ao autor o imóvel “casa em condomínio – Bairro 23 de Setembro, 

Av. Aleixo Ramos da Conceição, Casa 129, Quadra E, Condomínio Terra 

Nova Várzea Grande I”, no valor de R$ 123.300,00 (cento e vinte e três mil 

e trezentos reais). Ressalta que na aquisição ficou sob seu encargo 

promover a desocupação do imóvel quando ocupado por terceiros, motivo 

pelo qual afirma que desde 22.01.2019 “vem implorando junto ao requerido 

para que o mesmo e terceiros que estiverem juntos desocupem o imóvel”, 

sem obter êxito. Assim, pugna ser imitido na posse do imóvel localizado na 

Av. Aleixo Ramos da Conceição, Condomínio Terra Nova Várzea Grande, 

Casa 129, Quadra E, Bairro 23 de Setembro, Várzea Grande/MT, cujo 

mandado deverá ser cumprido com apoio policial. Juntou documentos nos 

ids. 20818971 a 20819216. No id. 20861931 o pedido de tutela de urgência 

foi indeferido em razão da ausência de notificação encaminhada ao 

requerido acerca da venda e compra do imóvel sub judice em leilão. No id. 

21850102 foi juntada decisão em recurso de agravo de instrumento, na 

qual foi indeferida a tutela recursal. Em seguida, o autor pugnou a 

reconsideração da decisão e inclusão de Eliane Marconi no polo passivo, 

o que foi analisado no id. 22453180. A segunda requerida, citada, 

manifestou-se no id. 24428753. Novo pedido de reconsideração da 

decisão liminar foi indeferido no id. 24702957. Negado provimento ao 

recurso de agravo de instrumento, conforme acórdão de id. 26295895. O 

primeiro requerido foi citado conforme certidão de id. 29586391, ocasião 

em que alegou que “ele não tem nenhuma relação com o descrito no 

mandado, pois, depois que ele foi assaltado a há algum tempo, seus 

documentos estão sendo usados sem seu conhecimento”. Realizada 

audiência de conciliação sem a presença do primeiro requerido, conforme 

termo de id. 29809649. Em seguida, a parte autora pugnou pela concessão 

de tutela de urgência para imissão na posse do imóvel, uma vez que 

decorrido extenso lapso desde a propositura da demanda e a aquisição do 

bem e ainda não foi possível obter a posse, conforme id. 29797769. É o 

necessário. Decido. Trata-se de tutela de urgência antecipada em caráter 

incidental, 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. A condição de proprietário da 

parte autora está comprovada por meio da ata e recibo de arrematação de 

imóvel, dando conta da aquisição do imóvel pela autora (id. 20819193). 

Ainda, observo que a parte requerida foi devidamente cientificada acerca 

da existência da presente ação, tendo a segunda requerida se 

manifestado nos autos, mediante a juntada de procuração e documentos 

no id. 24428308 e o primeiro requerido por meio da certidão de id. 

29586391. Com efeito, a legitimidade da transferência do domínio apoiada 

na prova documental, a par dos prejuízos da parte autora, eis que privada 

da posse do imóvel adquirido, conduzem à verossimilhança da alegação e 

o risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso tenha de aguardar 

o provimento final. Sendo assim, a prova da alegação do autor não deixa 

dúvida e autoriza o acolhimento do seu pedido e, de conseguinte, havendo 

fundado receio de dano os efeitos da tutela devem ser antecipados, 

mesmo porque ausente o perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois não obstará o exercício da defesa da parte requerida nos 

autos. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO. NOVO PROPRIETÁRIO. IMISSÃO DE 

POSSE. POSSIBILIDADE. - O novo proprietário de imóvel arrematado em 

leilão extrajudicial, tem direito à imissão de posse do bem. - Dada a 

inexistência de justo título a legitimar a posse da Agravante, tal 

circunstância confere ao agravado o direito de postular em juízo para dar 

concretude aos seus poderes de proprietário; portanto, deve ser mantida 

a liminar de imissão de posse. (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 

1.0000.17.072471-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/0018, publicação da súmula em 

16/02/2018) Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência e determino 

seja expedido mandado de intimação da parte requerida para a 

desocupação voluntária do imóvel, com a entrega das chaves, no prazo 

de quinze (15) dias. O ato de intimação deverá ser efetivado mediante a 

lavratura de Auto de Constatação, com relato completo das condições do 

estado em que se encontra o imóvel e das eventuais benfeitorias nele 

existentes. Não sendo o imóvel desocupado no prazo assinalado, 

expeça-se Mandado de Imissão de Posse em favor do autor para 

cumprimento imediato, com reforço policial e arrombamento se necessário. 

No impulso, em decorrência da não citação com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da realização da audiência de conciliação, determino seja 

expedido novo mandado para citação do primeiro requerido, a ser 

cumprido no endereço constante da certidão de id. 29586391. Destarte, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 18/05/2020, 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. Ficam, desde já, a parte autora e a segunda requerida intimadas por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, 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 (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 
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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. Cumpra-se. Intimem-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004118-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES LAVIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004118-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES LAVIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos 

de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005436-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA OAB - MT20521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a 

sua peça de impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001423-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVO APARECIDO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNILOG TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da diligência negativa, conforme consta na carta 

precatória devolvida (id: 29824768)

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000836-67.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NOE DOS SANTOS RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000836-67.2019.8.11.0014. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NOE DOS 

SANTOS RODRIGUES REU: MUNICIPIO DE POXOREU MT Vistos, 

Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o 

presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 

12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Defiro à parte 

Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os autos 

de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Noé dos Santos Rodrigues, em face do Estado de Mato Grosso e 

Município de Poxoréu, objetivando o fornecimento dos medicamentos 

Entresto 97/103mg, Selozok 100mg, Aldactone 25mg, Somalgin 81mg, 

Rosuvastatina 10mg, Condres, Sany D 7.000UI e Osteoban 150mg, diante 

do diagnóstico de insuficiência cardíaca. Quanto ao pedido antecipatório, 

importante destacar que nos Enunciados da III Jornada de Direito da Saúde 

promovida pelo CNJ em 18/03/2019, ficaram estabelecidas, dentre outras, 

as seguintes diretrizes. Recomenda-se à parte Autora da ação a busca 

preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a 

judicialização desnecessária: “Enunciado nº 12 - A inefetividade do 

tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada 

por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, 

sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundao a Denominação 

Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença 

(Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, 

medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do 

registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em 

medicina de evidências.” Enunciado nº 13 - Nas ações de saúde que 

pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, 

recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema 

Único de Saúde – SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação 

prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente 

federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). Enunciado nº 

14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o 

paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde 

pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser 

indeferido o pedido. Enunciado nº 15 - As prescrições médicas devem 

consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a 

sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante 

a justificativa técnica.” Não se nega o direito dos necessitados de ter livre 

acesso à justiça. Mas a necessidade deve ser comprovada, e não o 

contrário. No caso concreto, encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico o parecer apresentado pelo NAT aponta que: “a) Entresto 

(Sacubitril + valsartana sódica): É um inibidor do receptor da angiotensina 

e neprilisina (INRA), que contém sacubitril e valsartana. Ambos ajudam a 

tratar a insuficiência cardíaca, funciona bloqueando os efeitos da 
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neprilisina, através do sacubitril, e do receptor angiotensina II, através da 

valsartana. Deve ser usado como ultima escolha medicamentosa, caso as 

outras alternativas falharem ( segundo a Bula do fármaco). Não 

contemplado no SUS. Registro na ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não 

Responsabilidade de Atendimento: não há; Quanto a Urgencia: Não há 

urgência. Alternativas no SUS: Desta mesma classe medicamentosa o 

SUS contempla Losartana, através da atenção Básica. Não há nos autos 

informações se o autor fez uso das medicações preconizadas no SUS, 

estabelecendo assim escala terapêutica. b) Selozok (metoprolol): 

metoprolol é um bloqueador beta-1 seletivo, isto é, bloqueia os receptores 

beta-1 em doses muito menores que as necessárias para bloquear os 

receptores beta-2. O metoprolol possui um insignificante efeito 

estabilizador de membrana e não apresenta atividade agonista parcial. O 

metoprolol reduz ou inibe o efeito agonista das catecolaminas no coração 

(as quais são liberadas durante o estresse físico e mental). Registro na 

ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Sim Responsabilidade de Atendimento: 

consta na Rename, sendo responsabilidade municipal ; Quanto a Urgencia: 

Não há urgência. c) Aldactone (espironolactona): é indicada no tratamento 

da hipertensão essencial (aumento da pressão arterial sem causa 

determinada), distúrbios edematosos (relacionados ainchaço), tais como: 

edema e ascite (acúmulo de líquido dentro do abdome) relacionados à 

insuficiência cardíaca congestiva. Registro na ANVISA: Sim Assegurado 

no SUS: Sim Responsabilidade de Atendimento: consta na Rename, sendo 

responsabilidade municipal ; d) Somalgim (Ácido Acetilsalicílico): é indicado 

para reduzir o risco de ataques isquêmicos transitórios recorrentes 

(AITs);nos pacientes com histórico de isquemia cerebral transitória devido 

à embolia fibrinoplaquetária, assim como para reduzir o risco de infarto do 

miocárdio (IM), fatal ou não; nos pacientes com história de infarto prévio 

ou de angina pectoris instável; O AAS tem como um dos seus efeitos inibir 

a agregação das plaquetas, tornando o processo inicial da coagulação 

mais difícil de ocorrer. É disponibilizado pelo SUS por meio do Componente 

BASICO Assistência Farmacêutica. Na apresentação solicitada não é 

contemplado. O SUS assegura em outras apresentações : e) 

Rosuvastatina: inibe uma enzima importante para a fabricação do 

colesterol pelo organismo,chamadaHMGCoAredutase,portanto,o uso 

contínuo de Rusovas® reduz o nível de lipídios (substânciasgordurosas) 

no sangue, principalmente colesterol e triglicérides. Registro na ANVISA: 

Sim Assegurado no SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: não há; 

Quanto a Urgencia: Não há urgência. Alternativas no SUS: f) Condres 

(colágeno não hidrolisado): é um suplemento indicado para pessoas com 

artrite, artrose, lesões articulares ou lesões de cartilagem. Registro na 

ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: 

não há; Quanto a Urgencia: Não há urgência. g) Prosso (citrato de cálcio+ 

colecalciferol) : é um suplemento vitamínico-mineral desenvolvido para 

suprir às necessidades diárias de Cálcio e vitamina D3 do 

organismo.Prosso é formulado com cálcio citrato malato, uma fonte 

orgânica do mineral, e colecalciferol, fonte de vitamina D3. Registro na 

ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: 

não há; Quanto a Urgencia: Não há urgência. Alternativas no SUS: (vide 

tabela anexa) h) Sany D 7.000UI(colecalciferol) : é um medicamento a 

base de vitamina D3 (colecalciferol), indicado para pacientes que 

apresentam insuficiência e deficiência de vitamina D. Registro na ANVISA: 

Sim Assegurado no SUS: Não Responsabilidade de Atendimento: não há; 

Quanto a Urgencia: Não há urgência. Alternativas no SUS (vide tabela 

anexa) i) Osteoban(ibandronato de sódio): é indicado para o tratamento da 

osteoporose pósmenopausa, com a finalidade de reduzir o risco de 

fraturas vertebrais Registro na ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não 

Responsabilidade de Atendimento: não há; Quanto a Urgencia: Não há 

urgência. Alternativas no SUS (vide tabela anexa).” 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 Entresto, Somalgim ( na apresentação pleiteada), 

Rosuvastatina, Prosso, Sany D 7.000UI e Osteoban em detrimento dos 

demais medicamentos ordinariamente fornecidos pelo SUS. Aliado a isto, é 

importante ressaltar que o artigo 196 da CF/88 dispõe que a saúde é um 

direito de todos e um dever do Estado, de sorte que os entes públicos são 

obrigados a disponibilizar todos os procedimentos necessários para a 

manutenção da saúde de seus cidadãos. Assim, postergo a análise da 

tutela e determino que emende a parte Autora a petição inicial (art. 319 e 

art. 321, ambos do CPC), no sentindo de colacionar aos autos justificativa 

médica atualizada acompanhada de cópia do prontuário e do histórico 

médico, para a prescrição direta dos medicamentos Entresto, Somalgim ( 

na apresentação pleiteada), Rosuvastatina, Prosso, Sany D 7.000UI e 

Osteoban em detrimento dos demais medicamentos dispensados pelo SUS 

para a patologia do autor, devendo esclarecer no laudo se a Parte Autora 

já realizou o uso dos medicamentos, justificar se tal alternativa foi 

esgotada ou se a medicação é inviável ao seu quadro clínico. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para cumprimento. Porventura haja opção por um dos 

medicamentos dispensados pelo SUS, deverá a parte Autora juntar o 

receituário (observados os critérios da Lei 9.787/1999 e do Enunciado 15 

do CNJ). Cumpridas as diligências ou decorrido o prazo acima, 

promova-se a imediata conclusão. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000367-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE FATIMA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE SINOP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MEDEIROS & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RINALDO SERGIO DOS SANTOS OAB - MT22154/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

. Vistos, Considerando o teor do Art. 2º da Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 

25 de julho de 2019, tem-se que as ações em curso que envolvam os 

direitos à saúde pública distribuídas até a data da entrada em vigor da 

Resolução continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, ainda 

que em fase de cumprimento de sentença, com exceção daquelas com 

prestação continuada, o que não é o caso dos presentes autos (ação 

ajuizada em 16/01/2019, onde a paciente estava na 10ª semana de 

gestação, cujo objeto é o fornecimento do medicamento Enoxoparina 40mg 

durante toda a gestação e até 30 dias após o parto). Crendo que ocorreu 

mero equívoco, determino o retorno dos autos à vara originária. 

Redistribua-se. Às providências necessárias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 327126 Nr: 23455-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDS, TDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Aguarde-se em cartório nova manifestação.

Anoto, por oportuno, que para o prosseguimento do feito, a parte Autora 

deverá juntar aos autos relatório médico atualizado, informativo da 

evolução da enfermidade e do tratamento, e prescrição médica 

confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, especificando 

a previsão do período necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 598491 Nr: 43579-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYSA CARLA MACIEL DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Maciel Santos - 
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OAB:MT 10.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante da notícia de disponibilização do medicamento, reitere-se decisão 

de fl. 238.

Após, deverá a parte informar nos autos o fornecimento voluntário do 

medicamento, através do sistema de saúde estadual, no prazo de até 15 

(quinze) dias.

Em caso de eventual negativa, deverá o paciente juntar aos autos 

documento comprobatório que contenha, ao menos, o nome do servidor do 

Estado que o atendeu e o motivo do não fornecimento.

Anoto, por oportuno, que a parte Autora deve submeter 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 ao executor da medida, conforme o 

Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional 

de Justiça.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

À Secretaria para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 604521 Nr: 2673-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEI LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer em favor de Sidnei Lira visando o 

fornecimento do medicamento Stalevo.

Inicialmente, considerando a realização de inúmeros bloqueios, com 

consequente expedição de alvará e alegada entrega dos medicamentos 

em favor do demandante, além de reiterados pedidos de bloqueio para 

custear o fornecimento do medicamento necessário para o tratamento de 

sua saúde, intime-se a parte Exequente para manifestar pelo prazo de até 

15 (quinze) dias para informar eventual pendência de prestação de contas 

e expedição de alvará para o regular andamento do feito.

Ademais, escudando-se no parecer técnico exarado pelo Núcleo de Apoio 

Judicial – NAJ/TJ, fica desde já intimada a parte Autora, também no prazo 

de 15(quinze) dias, para informar se a há a possibilidade de troca de 

medicação Stalevo pela Entacapona + Carnidopa + Levodopa, tendo em 

vista que possuem o mesmo princípio ativo, e estas são contempladas 

pelo SUS, sendo dispensadas pela Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica – CEAF e pelo RESME, este de competência das 

Secretarias Municipais de Saúde. Em caso positivo, a parte autora deverá 

comparecer ao setor responsável para dispensação do medicamento. 

Para o caso de impossibilidade da troca de medicação, a parte Autora 

deverá juntar aos autos relatório médico atualizado, informando a 

evolução da enfermidade e do tratamento, bem como a prescrição médica 

confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, especificando 

a previsão do período necessário.

Ato contínuo, a vista do Enunciado nº 03 de Conselho Nacional de Justiça 

da III Jornada do Direito da Saúde (“Nas ações envolvendo pretensões 

concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir 

somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou 

indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – 

SUS e na Saúde Suplementar”. (Redação dada pela III Jornada de Direito 

da Saúde – 18.03.2019), registro que deverá a parte Exequente 

apresentar a negativa atualizada do ente público em lhe fornecer os 

medicamentos quando da juntada de novos laudos médicos.

À Secretaria para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 598539 Nr: 33905-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LAZARO FIRMINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a ausência de laudo/receituário médico atualizado, intime-se 

a parte Autora para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, junte aos autos 

relatório médico, atualizado, informativo da evolução da enfermidade e do 

tratamento, e prescrição médica confirmando a necessidade da 

manutenção do tratamento, especificando a previsão do período 

necessário.

Ato contínuo, a vista do Enunciado nº 03 de Conselho Nacional de Justiça 

da III Jornada do Direito da Saúde (“Nas ações envolvendo pretensões 

concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir 

somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou 

indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – 

SUS e na Saúde Suplementar”. (Redação dada pela III Jornada de Direito 

da Saúde – 18.03.2019), registro que deverá a parte Exequente 

apresentar a negativa atualizada do ente público em lhe fornecer os 

medicamentos quando da juntada de novos laudos médicos.

Com o decurso de prazo, voltem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 566617 Nr: 2098-08.2019.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDDST, NDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:MT 10.557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença, visando o fornecimento 

do medicamento Micofenolato de Sódico 360mg em favor de Rebeca 

Regina Delgado da Silva Thobias.

O Ofício nº 35/2019/GBSES/SES/MT de 19/11/2019, arquivado em 

Gabinete, informa que a medicação sub judice está disponível na Farmácia 

de Alto Custo – SES desde o dia 04/12/2019, de dispensação por meio da 

Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da 

Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia 

Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo 

Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a 

Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado 

– COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, 

Centro Sul, Complexo CERMAC, adotar as providências necessárias para 

disponibilizar a medicação requerida.

Ademais, tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados 

quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade 

de viabilizar a entrega dos medicamentos para os pacientes que residem 

em cidades do interior do Estado fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, devendo o mesmo adotar os procedimentos necessários para 

dispensar a medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Desse modo, determino a intimação da parte Autora para que, provida de 

documentação pessoal, receita médica e decisão judicial, se dirija à 

Secretaria Municipal de Saúde, para que então se procedam aos trâmites 

necessários para a dispensação do fármaco à paciente.

Após, deverá a parte informar nos autos o fornecimento voluntário do 

medicamento, através do sistema de saúde estadual, no prazo de até 15 

(quinze) dias.

Em caso de eventual negativa, deverá o paciente juntar aos autos 

documento comprobatório que contenha, ao menos, o nome do servidor do 

Município que o atendeu e o motivo do não fornecimento.

Anoto, por oportuno, que a parte Autora deve submeter 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 ao executor da medida, conforme o 

Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional 

de Justiça.

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 
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suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

À Secretaria para as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 605917 Nr: 1056-84.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE MULLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte Autora para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de até 05 (cinco) dias, promovendo os atos e diligências 

que lhe competir, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito. Às providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004717-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES GUERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

Autos: 1004717-54.2020.8.11.0002. Vistos em correição. Trata-se de 

mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Fábio 

Gonçalves Guerra contra ato do Presidente do Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT. O impetrante pugna pela 

concessão da medida liminar, nos seguintes termos: “[...] a emissão 

imediata do licenciamento do veículo motocicleta YAMAHA/ LANDER 

XTZ250, ano de fabricação e modelo 2010/2010, Placa NUD6028, Cód. 

Renavam 00230259960, Chassi 9CBKG0210AOO41540, vez que o 

impetrante não recebeu qualquer notificação das multas/penalidades, bem 

como requer que seja determinado os arquivamentos dos autos das 

infrações existentes sobre o veículo supramencionado e a insubsistência 

de seus registros, conforme preconiza art. 281, § único, II do Código de 

Trânsito Nacional” (sic). Com a inicial, vieram os documentos. É o relatório. 

Fundamento e decido. A concessão de mandado de segurança 

submete-se ao requisito indispensável da comprovação, de plano, de 

direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, 

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição e artigo 1º da 

Lei n. 12.016/2009. Por outro lado, a nova Lei do Mandado de Segurança 

dispõe no seu artigo 7º, inciso III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o 

ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do 

ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente 

deferida [...]”. Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida 

liminar a existência de dois requisitos legais: relevância do fundamento do 

pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça 

do bom direito e perigo da demora. O primeiro, relevância do fundamento 

do pedido, encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido 

e certo do Impetrante, materializado na presença de relevante 

argumentação e prova pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, 

decerto que caso fosse julgado imediatamente o mandado de segurança 

haveria “[...] alta probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e 

do conjunto probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella 

Bueno. Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 

e 5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 67). O segundo, ineficácia da medida, equivale à “[...] 

necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final 

da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de 

segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67). No caso 

em análise, entendo ausente o direito líquido e certo do Impetrante, 

porquanto inexistente prova pré-constituída dos fatos que lesionam direito 

seu. Isto porque a vinculação do pagamento da multa para a emissão de 

Certificado de Registro e Licenciamento só é indevida se há traços de 

irregularidade no processo de imposição da infração, o que não está 

comprovado no caso concreto. A Súmula nº 127 do Superior Tribunal de 

Justiça tem aplicabilidade quando apresentada pelo infrator a prova de que 

há vício no processo de imposição de penalidade (ausência de 

notificação, entre outras). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CRLV- CERTIFICADO DE REGISTRO E 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. MULTAS DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA. 

PAGAMENTO. CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

AUSÊNCIA. PRECEDENTE STJ. I. Em sede de Mandado de Segurança, para 

que seja concedida a medida liminar, é imprescindível a comprovação da 

relevância dos fundamentos das alegações e o periculum in mora, 

requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09. II. Segundo 

entendimento pacificado do STJ é lícita a atuação da Administração, no 

sentido de condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de tributos, 

encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas, 

consoante o art. 131, caput e § 2º, do CTB, e desde que tenha havido 

regular notificação do infrator.”. (TJ-MG - AI: 10000170729990001 MG, 

Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2018, Data de 

Publicação: 26/03/2018). In casu, não é possível analisar a probabilidade 

das alegações, visto que consta, no extrato retirado do site do DETRAN, a 

infração “dirigir sob a influência de álcool”, da qual se presume a 

notificação do infrator no momento da autuação pela autoridade de 

trânsito, não havendo o que se falar, portanto, em falta da notificação 

regular. Ademais, é sabido que os atos administrativos possuem 

presunção de legitimidade, que prevalece pelo menos até a vinda das 

informações no contraditório. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Mandado de Segurança. Decisão que indeferiu a liminar que pretendia o 

licenciamento do veículo do impetrante sem exigir o pagamento de multa 

vinculada ao veículo, imposta antes da transferência do bem. Presunção 

de legitimidade dos atos administrativos que prevalece pelo menos até 

vinda das informações a serem prestadas em contraditório. Inexistência 

de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a 

reforma da decisão recorrida, ao menos sob um exame perfunctório. 

Decisão mantida. Recurso desprovido.” .  (TJ-SP -  AI : 

20865449320198260000 SP 2086544-93.2019.8.26.0000, Relator: Heloísa 

Martins Mimessi, Data de Julgamento: 21/05/2019, 5ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 21/05/2019). Neste aspecto, caberia ao 

Impetrante, no exercício do onus probandi, apresentar, como prova 

pré-constituída, a íntegra dos processos administrativos que tratam das 

infrações a ele atribuídas, a fim de demonstrar a ausência da regular 

notificação do condutor. Portanto, nesta fase de cognição sumária, não se 

evidencia a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de 

sua pretensão a uma tutela de urgência destinada à imediata superação 

do ato coator (licenciamento do veículo sem o pagamento das multas). 

Frente ao exposto, INDEFIRO a medida liminar postulada. Notifique-se a 

autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

judicial (Lei n. 12.016/2009, artigo 7º, inciso I). Após, remetam-se os autos 

ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) 

dias (Lei n. 12.016/2009, artigo 12). Transcorrido in albis o prazo para 

manifestação, independentemente da apresentação de parecer, façam-me 

os autos conclusos para sentença (Lei n. 12.016/2009, artigo 12, 

parágrafo único). Cumpra-se. Intime-se. Às providências. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral 

Juiz de direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 337623 Nr: 5911-19.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINDA MATILDE GOULART DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 
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OAB:8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156, FELLIPE BAEZ MALHEIROS - OAB:18517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório em favor da parte exequente, o qual tramita perante o Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região (CPC, artigo 535, §3º, I).

Dessa forma, aguarde-se o pagamento do precatório requisitório em 

arquivo, sem baixa no Sistema.

Comunicado o pagamento, façam-me os autos conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 78975 Nr: 11632-64.2005.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: CANDIDA JOSEFA DE SOUZA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-b, Dra. Claudia Aquino de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório em favor da parte exequente, o qual tramita perante o Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região (CPC, artigo 535, §3º, I).

Dessa forma, aguarde-se o pagamento do precatório requisitório em 

arquivo, sem baixa no Sistema.

Comunicado o pagamento, façam-me os autos conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 96508 Nr: 5962-11.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Vieira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:9430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos, o pagamento da RPV e a 

devida expedição de precatório requisitório (fl. 2019) em favor da parte 

exequente, o qual tramita perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

sob o número 0029628-61.2017.8.11.0000 (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

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

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 212843 Nr: 8352-80.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA AUXILIADORA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sob o número 

0146198-33.2017.8.11.0000 (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

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

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 255050 Nr: 13191-80.2010.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: ARLINDO MOREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório em favor da parte exequente, o qual tramita perante o Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região (CPC, artigo 535, §3º, I).

Dessa forma, aguarde-se o pagamento do precatório requisitório em 

arquivo, sem baixa no Sistema.

Comunicado o pagamento, façam-me os autos conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 214912 Nr: 10222-63.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório em favor da parte exequente, o qual tramita perante o Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região (CPC, artigo 535, §3º, I).

Dessa forma, aguarde-se o pagamento do precatório requisitório em 

arquivo, sem baixa no Sistema.

Comunicado o pagamento, façam-me os autos conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 312065 Nr: 8127-84.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO DO NASCIMENTO JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOZIVALDO TAVARES 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 11161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sob o número 

0110896-06.2018.8.11.0000 (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

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

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 313167 Nr: 9304-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15.284, LINDEBERG JOAQUIM - OAB:13.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 246840 Nr: 6815-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA AUXILIADORA LEITE RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

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

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 249407 Nr: 8903-89.2010.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARILIA DE ALMEIDA RIBAS, ALYSSON VINICIOS 

PROCOPIO DA SILVA, IEDA ROMANA DO AMARAL, JUCILI AUXILIADORA 

DA SILVA NASCIMENTO, MAIRDES MARIA DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA DE VÁRZEA GRANDE/MT, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

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

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 272599 Nr: 14743-46.2011.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: DEURESTE FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório em favor da parte exequente, o qual tramita perante o Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região (CPC, artigo 535, §3º, I).

Dessa forma, aguarde-se o pagamento do precatório requisitório em 

arquivo, sem baixa no Sistema.

Comunicado o pagamento, façam-me os autos conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 288490 Nr: 7945-35.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDP, MCDAP, ROSA MARIA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77115-B/SP, RONALDO MEIRELLES COELHO - OAB:9212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 303440 Nr: 24389-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA CONSTRUÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO V. ROCHA - 

OAB:OAB/DF 13.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

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

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 305525 Nr: 1205-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYDOLI SOUZA RUIZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 212844 Nr: 8351-95.2008.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: EVA IZABEL DA COSTA, EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 214674 Nr: 10013-94.2008.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: SANDRA NASSARDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT (SR. MURILO DOMINGOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 429004 Nr: 139-07.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO URUGUAY DE ALMEIDA, DIRCE DIAS 

URUGUAY DE ALMEIDA, ALLAN DIAS VELASQUE, CONSTRUTORA 

URUGUAY LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLAINE DE FIGUEIREDO 

FREITAS - OAB:10.101, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5009/MT, 

BRUNA ELISA PERON - OAB:, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:22.716/MT, LUANA DE ARRUDA NASCIMENTO - OAB:, OTACILIO 

PERON - OAB:3.684-A/MT, SILZOMAR PEREIRA BEJARA - OAB:15199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sob o nº 

0056106-38.2019.8.11.0000 (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 334223 Nr: 2792-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CABRAL DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

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

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 330216 Nr: 26507-58.2013.811.0002

 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): MARIA JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

CUNHA - OAB:12.713/MT, GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:OAB-MT 

20.287

 Sendo assim, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente e, por 

consequência, DETERMINO a requisição das 03 (três) últimas declarações 

do imposto de renda da parte executada.Tendo em vista o aporte de 

informações sigilosas, DETERMINO que o feito passe a tramitar em 

segredo de justiça, devendo a secretaria deste juízo adotar as 

providências necessárias (CNGC, artigo 347, inciso V).Com a obtenção do 

resultado da pesquisa de bens, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito, suprindo a falta que impede o seu regular 

prosseguimento.Decorrido o prazo sem pronunciamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente para manifestar, sob pena de extinção (CPC, 
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artigo 485, inciso III, § 1º).Transcorrido in albis o prazo para manifestação, 

CERTIFIQUE-SE.Por fim, FAÇAM-ME os autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 294162 Nr: 14260-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO HOMERO DIAS, MAGNA TEIXEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - 

OAB:OAB/MT 9.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório requisitório em favor da parte exequente, o qual tramita perante 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CPC, artigo 535, §3º, I).

Registro que o procedimento do recebimento até a quitação do precatório 

é de competência da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, criada pela Lei 8.246/2004, na forma da Emenda 

Regimental n.º 01/2004-TJ (CNGC, artigo 447).

Dessa forma, considerando que não há questões pendentes de análise, 

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

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 306257 Nr: 2028-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Houve a homologação judicial dos cálculos e a devida expedição de 

precatório em favor da parte exequente, o qual tramita perante o Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região (CPC, artigo 535, §3º, I).

Dessa forma, aguarde-se o pagamento do precatório requisitório em 

arquivo, sem baixa no Sistema.

Comunicado o pagamento, façam-me os autos conclusos para extinção.

Às providências.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015263-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOMINGOS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE FASCINI XAVIER OAB - MT11413-O (ADVOGADO(A))

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015263-08.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MANOEL DOMINGOS DE 

CAMPOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, 

MANOEL DOMINGOS DE CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente “ação de restabelecimento aposentadoria por invalidez 

c/c pedido de tutela antecipada” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o 

restabelecimento da sua aposentadoria por invalidez. Aduz da petição 

inicial que o autor é acometido de sequela de fratura ao nível do punho e 

da mão (cid 10 T92.2), e sequelas de traumatismos de membro superior 

(cid 10 T92), decorrido de acidente de motocicleta, tendo aposentado em 

30/06/2011 por invalidez. Todavia, após quase 8 anos, foi informado que 

foi negada sua incapacidade e que seu beneficio seria cessado em 

27/09/2018. Inconformado com tal situação, pois alega estar incapacitado 

de forma definitiva, propôs a presente ação, objetivando o 

restabelecimento da sua aposentadoria por invalidez. A inicial veio 

instruída com documentos. Determinada a realização de perícia médica 

judicial, o laudo pericial concluiu pelo reconhecimento da incapacidade 

laboral parcial e permanente do requerente. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Os autos vieram declinados da Justiça Federal. É 

o breve relatório. Fundamento. Decido. Analisando-se os documentos 

trazidos aos autos pela parte autora, observo que o autor recebeu 

aposentadoria por invalidez por um período superior há sete anos, 

estando, pois, comprovada a sua qualidade de segurado. Destarte, diante 

do documento de identidade, verifica-se que o Autor tem idade de 50 anos 

e que, diante de todos os fatos apresentados, encontra-se incapacitado 

para exercer funções laborativas. Nesse passo, a fim de esclarecer a 

divergência entre a conclusão realizada pelo INSS, que considerou a parte 

autora apta às suas funções laborativas e as alegações desta quanto à 

sua incapacidade, foi ordenada a realização de perícia judicial. Resultando 

no laudo pericial, que foi conclusivo no sentido de atestar a incapacidade 

laboral parcial e permanente do Requerente. “lesão degenerativa em 

estágio avançado aos padrões naturalmente apresentados em sua faixa 

etár ia . ”  Pois bem, a concessão dos benef íc ios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais. Em que pese o requisito referente à comprovação da 

incapacidade laboral, restou aclarado na conclusão médica da perícia 

judicial realizada que a parte autora encontra-se incapaz para o labor de 

forma permanente, em decorrência de seu quadro clínico. Nesse sentido, 

destaca-se o seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO 

DE SEGURADO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. 

INCAPACIDADE LABORAL. TERMO A QUO. 1. A teor do art. 475, § 2º, do 

CPC, a sentença ora em análise, por não acarretar condenação excedente 

a 60 (sessenta) salários mínimos, não está sujeita ao duplo grau 

obrigatório. 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 3. O auxílio-doença será 

devido ao segurado empregado, conforme art. 60 da Lei 8.213/1991, a 

contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade e, no caso dos 

demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto 

permanecer incapacitado para o trabalho. 4. A aposentadoria por invalidez 

será concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991, ao segurado 

que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e será paga enquanto permanecer nessa 

situação. 5. A perícia médica realizada nos presentes concluiu pela 

existência de incapacidade laborativa total e permanente da parte autora, 

por ser portadora de epilepsia do tipo 'Grande Mal'. Logo, comprovadas a 

qualidade de segurado, a carência - requisitos não impugnados - e a 

incapacidade laboral total e permanente da parte autora e, não havendo 

nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se o 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença desde a 

sua cessação (DCB em 23/07/2006), com conversão em aposentadoria 

por invalidez a partir de 22/11/2006 (data da realização da perícia judicial). 

6. Apelação do INSS a que se nega provimento. (AC 

0001616-54.2006.4.01.3809 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 04/04/2016). Respeitante ao outro requisito 

mencionado acima, qual seja, ao cumprimento do período de carência 

equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, a jurisprudência do STJ 

perfilhou entendimento que “não ocorre a perda da qualidade de segurado, 

quando a falta de recolhimento da contribuição previdenciária por mais de 

doze meses consecutivos, decorre de incapacidade para o trabalho” 
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(REsp nº 310.264/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJ 

18.2.2002, pág. 530). Como se vê, a parte autora preenche os requisitos 

para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua 

qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a sua total e 

permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como 

outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou 

habilitação, hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez. Em relação 

ao termo inicial, filio-me ao entendimento no sentido de que, evidenciado 

que a incapacidade laboral já estava presente quando do requerimento 

administrativo ou quando da cessação definitiva da aposentadoria por 

invalidez, mostra-se correto o estabelecimento do termo inicial do benefício 

da data da cessação indevida em 27/09/2018. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, CONCEDENDO a 

aposentadoria por invalidez ao Sr. MANOEL DOMINGOS DE CAMPOS, por 

restar configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função 

laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações 

previdenciárias vencidas desde 27/09/2018. Concedo ainda, com 

fundamento do art. 303 do CPC, a tutela antecipada, pelo que ordeno a 

imediata intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento, 

implantando-se a aposentadoria por invalidez da parte autora, sob pena de 

imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir correção monetária de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros 

moratórios, incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela 

anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada 

mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se 

harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 

870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, §3º, do CPC). Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária (art. 496, § 3º, I do CPC). Em obediência aos termos 

do Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a inserção de tópico/síntese 

nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, faço constar o 

seguinte: 1. Nome da Parte Beneficiária: Manoel Domingos de Campos; 

Filiação: Fermina Alexandrina de Campos; 3. Benefício Concedido: 

Aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: 27/09/2018 (data 

da cessação indevida); 5. Renda mensal inicial: um salário mínimo; 6. Prazo 

para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Transitada em julgado a decisão, a parte autora para, no 

prazo de 10 dias, executar a sentença. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 26 de 

fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002521-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE BARROS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte REQUERENTE para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004550-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004550-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA IVONE DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

Intimem-se as partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 2 de março de 2020. Alexandre Elias Filho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013468-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEDROSA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1013468-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELZA PEDROSA DA CRUZ 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

Certifique-se a Senhora Gestora acerca da citação da parte requerida, 

para responder a ação, nos termos da decisão em ID: 24363309. 

Outrossim, impulsione os autos para prosseguimento. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 2 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011474-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE OAB - MT3653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011474-98.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA DO CARMO FORTES REU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Defiro o 

pedido retro, pelo que determino a realização de perícia médica e nomeio 

como Perito Judicial, o médico o Dr. João Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, 

para constatar eventual incapacidade da parte autora. Outrossim, em 

consonância com o disposto na Resolução n. 127/2011, do CNJ, e 

levando-se em conta o grau de especialização do Sr. Perito, a 

complexidade dos trabalhos, bem como a dificuldade de encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, decorrente da defasagem dos valores 

previstos na Resolução n. 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, o 

que tem trazido prejuízo às partes e à prestação jurisdicional, já que a 

maioria das ações envolvendo questões previdenciárias é demandada por 

idosos, que têm prioridade absoluta na tramitação dos feitos, mas 

considerando, por outro lado, o volume de demandas e a indicação do 

mesmo profissional, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00, por 

considerá-los suficientes à realização dos trabalhos. Considerando ainda, 

que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, o pagamento dos 

honorários periciais só se dará após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo; havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. 

Decorrido o prazo, expeça-se certidão em favor do perito judicial, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto a 

União em virtude da competência federal delegada (item 2.18.11.1, da 

CNGC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, 

CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Desde já DESIGNO A PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL para data a ser determinada pela 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 
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realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Cientifiquem-se os advogados das partes e intimem-se eventuais 

assistentes técnicos indicados. O Dr. Perito deverá responder, 

minuciosamente, os quesitos formulados pelas partes, bem como os do 

juízo, o que passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: 

a) A parte autora é incapacitada para a vida independente? b) A parte 

autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é parcial ou total? d) A incapacidade da parte autora para 

o trabalho é permanente ou temporária? e) Se temporária, por quanto 

tempo? Concedo às partes, o prazo de 5 (cinco) dias para a arguição de 

eventual impedimento do perito, bem como para a apresentação de 

quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão (CPC, art. 465, § 

1º I, II e III). Os assistentes oferecerão os seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intimem-se as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º). 

Devendo contar no laudo pericial o esclarecimento de divergência ou 

dúvida sobre a qual foi instaurada a pericia, cabendo intimação ao perito, 

bem como aos assistentes em caso de necessidade de maiores 

esclarecimentos (CPC, art. 477, §§ 2º e 3º). Findo o prazo, com ou sem 

manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para 

prosseguimento do feito, sem prejuízo de designação de audiência de 

instrução ou julgamento antecipado da lide. Expeça o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 569810 Nr: 3698-64.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICYANE DA SILVA DE OLIVEIRA, 

JOSELANDIA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos.

Pelo que se observa o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor 

de Joicyane da Silva de Olveira e Joselandia Silva Ribeiro (fls. 05/07).

Às fls. 76 foi determinada a notificação das acusadas. Tendo em conta 

que não foram encontradas nos endereços indicados, a requerimento do 

Parquet as rés foram notificadas por edital às fls. 83.

A denúncia foi recebida às fls. 88 após a Defensoria Pública apresentar 

defesa prévia (fls. 87). Foi designada audiência de comparecimento.

Em audiência, o Parquet pediu a decretação da prisão preventiva de 

ambas às acusadas que se encontram em lugar incerto e não sabido a fim 

de garantir a aplicação da lei penal. A defesa discordou do pleito 

Ministerial. Foi determinado que o feito viesse concluso para apreciação 

do requerimento (fls. 94).

Pois bem.

Não constam dos autos as circunstâncias da prisão preventiva.

Como bem delineado pelo douto representante do órgão Ministerial, 

realmente estão presentes a materialidade inequívoca do delito e indícios 

de autoria, frise-se, pressupostos para a decretação da prisão preventiva 

(fumus boni juris). A medida extrema, entretanto, exige a presença 

também de circunstâncias autorizadoras (periculun in libertatis), as quais 

saliente-se, não estão presentes.

Observa-se que embora as denunciadas não tenham sido encontradas 

nos endereços indicados nos autos, não há nada no feito que comprove 

que o objetivo de não terem sido localizadas seja evadir-se da persecução 

penal. Além do que o perigo da aplicação da lei penal não decorre do 

simples fato de se encontrarem as acusadas em lugar incerto e não 

sabido.

Há de se ressaltar que como já reconhecido pelo Pretório Excelso a mera 

citação por edital não autoriza a presunção de fuga.

 Vejamos:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESUNÇÃO 

DE FUGA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO 

INIDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1) A prisão preventiva do 

paciente teve como fundamento a aplicação da lei penal, conclusão tirada 

a partir do fato de que não fora encontrado no endereço constante do 

mandado de citação. 2) A constatação de que o réu se encontra em lugar 

incerto e não sabido não conduz automaticamente à decretação da prisão 

preventiva. 3) O perigo para a aplicação da lei penal não deflui do simples 

fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido. Não há confundir 

evasão com não localização. Precedentes do STJ. 4) No caso concreto, 

não foram colacionados fundamentos suficientes para dizer que o 

paciente tinha conhecimento da existência do processo criminal em seu 

desfavor e que deliberadamente deixou de atender ao chamado judicial ou, 

ainda, que, por conta disso, empreendeu fuga na tentativa de frustrar a 

persecução penal. 5) Além disso, subjetivamente, o sujeito é primário, de 

bons antecedentes, tendo somente este processo na sua certidão 

criminal, demonstrando, a rigor, que as medidas cautelares podem ser 

aplicadas em substituição à prisão. 6) Ordem parcialmente concedida.

(TJ-AP - HC: 00022805620188030000 AP, Relator: Desembargador JOAO 

LAGES, Data de Julgamento: 27/09/2018, Tribunal).

Ademais, em pesquisa junto ao sistema Apolo se verificou que as 

acusadas não possuem condenação, o que revela, ao menos 

perfunctoriamente, a plausibilidade de haver privilégio no suposto tráfico, o 

que ensejaria inclusive penas mais brandas e substituíveis, em caso de 

eventual condenação.

Assim, tais fatos, neste momento, não autorizam o decreto cautelar das 

acusadas.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva das 

acusadas JOICYANE DA SILVA DE OLIVEIRA e JOSELÂNDIA SILVA 

RIBEIRO.

No mais, tendo em conta que as acusadas foram citadas e intimadas por 

edital e não compareceram nem constituíram advogado, nos termos do art. 

366 do CPP, suspendo o curso do processo, assim como o prazo 

prescricional. Tendo em conta a ausência de requerimentos, arquive-se 

como de praxe em arquivo provisório próprio.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 317417 Nr: 13777-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 Processo n. 13777-15.2013.811.0002 – Código n. 317417.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Valney Miranda Gonçalves.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Vistos etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 

259/2013/DEDMCI/MT, em face de VALNEY MIRANDA GONÇALVES, vulgo 

“TABACO”, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como incurso 

na pena tipificada nos moldes do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, 

ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5º e 7º da Lei 11.340/06.

No que tange a denúncia imputa que o réu, no dia 07/04/2013, na 

residência situada na Avenida T., Quadra 44, Casa 03, Bairro Novo 

Horizonte, Várzea Grande/MT, valendo-se da autoridade que detinha 

sobre a vítima e prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, 

praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua filha 

L.C.G., à época com 3 (três) anos de idade.

Segundo o Ministério Público Estadual, no dia dos fatos, o réu estava em 

sua casa com a vítima e no momento de dar banho em sua filha (vítima) 

teria praticado com ela atos libidinosos, consistente em esfregar seu pênis 

na genitália e no ânus dela, provocando vermelhidão.
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Insta salientar que a denúncia foi recebida no dia 30/08/2013, fls. 69.

Posteriormente o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, 

respectivamente, fls. 86 e 78/82.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi realizada audiência no dia 11/07/2019, na qual foi ouvida as 

testemunha PATRICIA RODRIGUES PEREIRA (esposa do réu) e VALQUIRIA 

SANTOS DA CUNHA (genitora da vítima), ambas com a utilização do 

sistema de gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 260).

 Já na audiência na data de 22/08/2019, foi homologado a desistência da 

oitiva da vítima (fls. 265), bem como foi ouvida a testemunha HILDA 

SANTOS DA CUNHA (avó materna da vítima), e, por fim, interrogado o réu, 

ambos com a utilização do sistema de gravação audiovisual (áudio/vídeo 

DVD – fls. 269).

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de memoriais 

finais, pugnou pela condenação do réu nos moldes da denúncia, além de 

requer que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos morais 

causados à vítima em razão da prática da infração penal em epígrafe, nos 

moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fls. 270/275.

A Defesa, por sua vez em memoriais, requer a absolvição do réu, fls. 

277/280.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

 É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto 

4.377/02.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, “caput”, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 Diante da incidência da Lei 11.340/06 este Juízo se torna competente para 

o presente julgamento.

II.I – DO MÉRITO

A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (artigo 

217-A do Código Penal), não restou comprovada em decorrência da 

ausência injustificada da vítima neste Juízo Especializado (audiência de 

fls. 265), o que torna impossível corroborar os elementos de provas 

(declarações prestadas em sede policial) sob o crivo do contraditório e 

ampla defesa imprescindível na colheita de provas, aliado a ausência de 

um lastro probatório para formar um juízo de certeza, a embasar uma 

eventual condenação do réu na sanção da infração penal em epígrafe.

Note que o Relatório Psicossocial do Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS) de Várzea Grande/MT, não apresenta 

nenhum indício de que a vítima sofreu abuso sexual praticado pelo réu, 

conforme fls. 61, “in verbis”:

“(...) Posteriormente, tentamos realizar atendimento com a criança, porém 

a mesma não quis falar com a equipe. Diante a situação de resistência da 

criança reagendamos outro atendimento para a família.”

 De suma importância mencionarmos que no Estudo Psicossocial realizado 

pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso/MT, também, não 

evidência que a vítima sofreu abuso sexual que é imputado ao réu, fls. 

215/231, “ipsis litteris”:

(...)

“VI- CONSIDERAÇOES DA EQUIPE:”

(...)

“No que tange a denuncia que deu origem ao presente processo, esta 

Equipe esclarece que, conforme relatos da genitora, a criança já não 

menciona o ocorrido, bem como durante a entrevista a criança não 

verbalizou assuntos pertinentes a denuncia”. Grifos nossos.

“Portanto, com objetivo de não revitalizar a criança, uma vez que 

decorrerem cinco anos desde a data da denuncia a Equipe não mencionou 

sobre o suposto abuso por entender ser prudente preservar a integridade 

psíquica da infante. Até porque o suposto acusado, vem mantendo 

contato físico com a criança, com consentimento da própria denunciante”. 

Grifos nossos.

(...)

“Com relação à filha das partes:”

“Questionou-se a” L. “se achava melhor quando os pais estavam juntos, 

ou agora separados, a menina disse: “Separado é melhor, porque se não, 

meu pai vai bater na minha mãe de novo. A mamãe não gosta do papai 

porque ele quase matou a mamãe.” (sic). Em seguida indagou-se como 

havia tomado conhecimento dessas informações, a garota então 

verbaliza: “Eu escutei meu avô e minha mãe conversando” (sic). Grifos 

originais e nossos.

(...)

“ESTADO PSICOLÓGICO:”

L.C.G. “durante a entrevista não evidenciou elementos que possam estar 

comprometendo o desenvolvimento afetivo e/ou emocional, como choro, 

agressividade, ressentimento e tristeza. Mostrou tratar-se de uma garota 

alegre, comunicativa, e atenta à dinâmica familiar”. Grifos nossos.

Importante enfatizar que a garota apresenta relativo distanciamento em 

relação à figura paterna, talvez decorrente do pouco contato físico. 

Importante ressaltar que não se trata de prejuízo afetivo visto a infante 

verbalizar que, apesar de não frequentar a residência do pai, esta o 

descreve como sendo uma pessoa legal. Verbaliza ainda, desejo em fazer 

programa de lazer com o mesmo, não apresenta nenhuma resistência a 

esse respeito”.

(...)

A testemunha PATRICIA RODRIGUES PEREIRA (esposa do réu), de forma 

breve, relatou que:

No dia dos fatos enquanto o réu dava banho na vítima com a porta do 

banheiro aberta, ela (testemunha) estava ao lado na cozinha fazendo 

almoço, sendo que posteriormente ao banho teve contato com a vítima que 

não lhe disse nada a respeito das imputações que são feitas ao réu 

(áudio/vídeo DVD – fls. 260).

Já a testemunha VALQUIRIA SANTOS DA CUNHA (genitora da vítima), em 

apertada síntese, relatou que:

 Sua mãe Hilda Santos da Cunha (avó materna da vítima) contou para ela 

que a vítima no dia em que foi entregue pelo pai, após acordar chorava 

muito ao urinar, sendo que ao verificar o corpo de sua neta constatou que 

a vítima estava assada.

Sua filha (vítima) disse a sua mãe (avó materna da vítima) que: “o pai dela 

tinha esfregado o piu-piu na bunda dela”.

No dia posterior aos fatos conversou com sua filha (vítima) que lhe narrou 

o suposto abuso sexual sofrido, conforme gravação de CD-R de fls. 63 

(áudio/vídeo DVD – fls. 260).

Por fim, a testemunha HILDA SANTOS DA CUNHA (avó materna da vítima), 

em poucas palavras, disse que o que se recorda é o que já disse em sede 

policial, pois hoje não se recorda de mais nada (áudio/vídeo DVD – fls. 

269).

 O réu, nega veementemente o cometimento do crime de estupro de 

vulnerável (áudio/vídeo DVD – fls. 269).

 Dessa forma, não cabe ao réu provar sua inocência, mas ao Estado-Juiz 

(detentor do “jus puniendi”) provar sua culpa, e provar de forma cabal, 

sem deixar margem a qualquer dúvida a respeito da materialidade e da 

autoria do crime de estupro de vulnerável, vez que pela insuficiência do 

conjunto probatório não autoriza o édito condenatório.

Comungando desse entendimento vem o doutrinador Fernando da Costa 

Tourinho, dizendo:

“Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja 

prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se 

impõe. Evidente que a prova deve ser séria... Uma condenação é coisa 

séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os 

carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os 

Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o 

réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a 

respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva”. TOURINHO, 

Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 2ª ed. V. I, 

Saraiva, 1997, p. 582, grifos nossos.

Nesse mesmo diapasão vem o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia, “in verbis”:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO-CRIME. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL: ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. RECORRIDO 

ABSOLVIDO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII DO CPPB. APELO 

MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROVIMENTO. CONJUNTUTA 

FÁTICO-PROBATÓRIA DELINEADA NOS AUTOS INSUFICIENTES PARA 

INDICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME. IMPUTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR 

QUE NÃO FOI COMPROVADA DE FORMA VEEMENTE. ÔNUS DA PROVA 

DA ACUSAÇÃO. DÚVIDA QUE, NA ESFERA CRIMINAL MILITA EM FAVOR 
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DO ACUSADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 

MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO CONHECIDA 

E IMPROVIDA (TJ/BA. 2ªC.Crim., APL 03023864420158050274, Rel. Carlos 

Roberto Santos Araújo, Dj. 10/05/2019, grifos nossos).

Dessa forma, ABSOLVO o réu da sanção do artigo 217-A, c/c artigo 226, 

inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5º e 7º da Lei 

11.340/06, por não existir prova suficiente para condenação, conforme o 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o réu 

VALNEY MIRANDA GONÇALVES, vulgo “TABACO”, filho de Sidney 

Gonçalves e Vergina Maria de Miranda, da sanção do artigo 217-A, c/c 

artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5º e 7º 

da Lei 11.340/06, por não existir prova suficiente para a condenação, com 

fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima na pessoa de sua representante legal 

(artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06) e o Ministério Público, já a Defesa via 

Dje.

ISENTO o réu do pagamento das custas processuais.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 21 de fevereiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 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: 1007027-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINAN DA ROSA TOREZZAN OAB - MT19709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1007027-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLEUSA DA 

ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAINAN DA ROSA TOREZZAN 

POLO PASSIVO: NATURA COSMÉTICOS S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007030-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BENFICA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007030-85.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARINA 

BENFICA DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

02/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007033-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007033-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LILIAN 

AGUILERA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/04/2020 Hora: 13:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007041-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007041-17.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAURICIO 

ANTONIO DE ALMEIDA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DARGILAN BORGES CINTRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

02/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007044-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOCINDA VIEIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007044-69.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LOCINDA VIEIRA 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES 

PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006682-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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: 

1006682-67.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos comprovante de residência 

atualizado e em nome próprio ou documento que comprove vinculo com a 

parte autora, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 03/03/2020 10:13:57

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019787-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. LOPES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019787-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO RUFINO 

REQUERIDO: S. F. LOPES - ME Vistos, etc. Acolho a competência 

declinada de id. 27410877. Defiro a alteração do polo passivo da ação, 

conforme pugnado no id. 27615485. INTIME-SE a parte autora, para 

EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, 

Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos, o Instrumento de 

Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a inicial, em 

conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC/2015, 

porquanto a procuração juntada no id. 27345001 foi emitida em 

15.10.2018. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do 

CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006581-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

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: 

1006581-30.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 01/04/2020 Hora: 15:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

02/03/2020 17:57:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006940-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FAVARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR CELULAR 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: 

1006940-77.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, para no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

endereço completo da parte requerida, viabilizando a correta citação, 

tendo em vista constar na petição inicial somente o nome da Rua e Cidade, 

sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: MARCI 

FERRI CARVALHO DIAS 03/03/2020 11:05:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003192-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-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, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003192-37.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 30/03/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 03/03/2020 

11:14:01

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005448-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE LIMA FIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005448-50.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 03/03/2020 

11:20:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007056-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLENE APARECIDA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007056-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SHARLENE 

APARECIDA DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO 

PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/04/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000992-57.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/04/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 03/03/2020 

11:29:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000992-57.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/04/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 03/03/2020 

11:32:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1000992-57.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/04/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 03/03/2020 

11:33:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007060-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA ALMEIDA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007060-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KAMILA 

ALMEIDA DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLI 

OLIVEIRA RIBEIRO POLO PASSIVO: NS2.COM INTERNET S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

02/04/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007065-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007065-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LILIAN 

AGUILERA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007068-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BERNARDO LOPES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007068-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FABIANA 

BERNARDO LOPES SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

02/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007069-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HIGOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007069-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FLAVIO HIGOR 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/04/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007075-89.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDINICE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007075-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDINICE 

SILVA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ITAMAR MACIEL DE 

SANTANA POLO PASSIVO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS 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: 02/04/2020 Hora: 13:55 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007077-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007077-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RUTE SOUZA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: F. V. GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL 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 Data: 02/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007082-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BAZANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007082-81.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO BAZANO 

DE OLIVEIRA 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 II Data: 

06/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKONN DEVID FONSECA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO OAB - MT11732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA SAO PAULO DE ACESSORIOS E UTILIDADES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CERAMICA SAN BENTO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-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: 

1001500-03.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 15:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

28/02/2020 14:44:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007093-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007093-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSANGELA 

MARIA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007112-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007112-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAQUEL 

OLIVEIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007118-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN JONES COSTA UREBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007118-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALLAN JONES 

COSTA UREBE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 
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CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

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: 

1002810-44.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 06/04/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

03/03/2020 15:04:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007128-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEOZOITA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007128-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NEOZOITA 

MARIA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL 

IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007130-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE VITORIA BORBA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007130-40.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KARINE VITORIA 

BORBA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007142-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE VITORIA BORBA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007142-54.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KARINE VITORIA 

BORBA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007150-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE LEITE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007150-31.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIELE LEITE 

DE SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004567-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RAILLES SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004567-73.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/04/2020 Hora: 14:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

03/03/2020 16:18:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007157-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007157-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ELIETE DO 

NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004573-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA OAB - MT18235/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AV. AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - 

TELEFONE: (65) 36862184 VÁRZEA GRANDE, 21 de fevereiro de 2020. 

OFÍCIO nº 96/2020- JUIZADO ESPECIAL CIVEL JARDIM GLÓRIA Ao(À) 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Diretor do Boa Vista - SCPC de São Paulo 

AVENIDA TAMBORÉ, N° 267- ANDAR 11° AO 15° - TORRE SUL TAMBORÉ 

BARUERI SP CEP 06460-000 Referência: Processo nº 

1004573-80.2020.8.11.0002 Espécie: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

AUTOR: CLESIA DE OLIVEIRA ,CPF:434.989.492-68 REQUERIDO: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. ,CNPJ:21.600.988/0001-08 

Ilustre Senhor(a) Cumprindo determinação do Exma. Sra. Dra. Juíza de 

Direito deste Juizado Especial, em cumprimento com a r. Decisão 

constante no ID nº 29258680 dos presentes autos, cuja cópia segue em 

anexo, intimo Vossa Senhoria para que proceda a suspensão da restrição 

em nome da parte CLESIA DE OLIVEIRA– CPF:434.989.492-68, do 

Cadastro de Restrição ao Crédito desse Órgão, no que diz ao débito 

apontado pela reclamada, no prazo de 02 dias sob pena de 

responsabilidade. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) VANUSA 

COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007169-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007169-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA MARIA DA 

LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007172-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARTINS SOARES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LIMA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007172-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ILDA MARTINS 

SOARES DE ALENCAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: TIAGO 

LIMA DOS SANTOS - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 3 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006243-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNY KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO OAB - MT22302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (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: 

1006243-56.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/04/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

03/03/2020 17:16:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013185-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINAN DA ROSA TOREZZAN OAB - MT19709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 06/11/2019 15:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013185-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINAN DA ROSA TOREZZAN OAB - MT19709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo Nº: 1013185-41.2019.8.11.0002 Promovente: CLEUSA DA ROSA 

Promovido: BANCO TRIANGULO 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 Em síntese alega a autora que foi informada pelo seu 

gerente do Banco do Brasil, que havia um débito em seu nome no Sistema 

de Informação de Crédito do Banco Central, no valor de R$ 573,00, o que 

ensejou a recusa do projeto de custeio pretendido. Aduz que nunca teve 

qualquer vínculo negocial com a Reclamada, onde registrou boletim de 

ocorrência, que ainda recebe constantemente mensagens de cobranças. 

Pugna por dano moral no importe de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), a 

título de danos morais. A Reclamada em sua peça de bloqueio em síntese 

alega que agiu dentro da regularidade e ofertou seus serviços a quem 

apresentou documentos, que inexistiu qualquer ato irregular. Pleiteia pela 

ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral e a consequente 
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improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. Destaco que a autora não 

comprovou nos autos que tenha procurado a empresa na tentativa de 

solucionar a lide administrativamente. 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.” Destaco que a autora 

alega que o débito no valor de R$ 573,00 (quinhentos e setenta e três 

reais) cobrado pela Requerida, provocou a recusa de seu projeto de 

custeio pecuário no valor de R$ 460.002,39 (quatrocentos e sessenta mil, 

dois reais e trinta e nove centavos), todavia, a autora sequer demonstra 

de maneira efetiva e clara, qual os danos morais vivenciados por ela, ante 

a referida cobrança. A autora não comprovou que seus dados pessoais 

foram inclusos nos órgãos de proteção ao crédito, e ainda, em sede de 

audiência de conciliação requereu o julgamento antecipado da lide 

(conforme ID 25865564), ou seja, demonstrando desinteresse quanto a 

produção de demais provas. Desse modo, embora possa ser reconhecido 

que houve falha na prestação de serviço, ante a cobrança indevida, de 

outro lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Ora, a 

espécie revela de forma clara, que resta configurado, no máximo, mero 

aborrecimento. Com efeito, em que pese às razões apresentadas, 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. Não sem propósito, 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. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Não se afirma aqui que a conduta da empresa ré é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia, em princípio, pode revelar falha na 

prestação de serviço que merece atenção. No entanto, repito, a espécie 

não revela qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o 

evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, mas 

restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Pelo 

exposto, decido improcedência do pedido autoral. 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--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013351-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINAN DA ROSA TOREZZAN OAB - MT19709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1013351-73.2019.8.11.0002 Reclamante: Cleusa da Rosa 

Reclamado: EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da improcedência liminar do pedido: 

Preliminarmente, o Reclamado sustentou a necessidade de ser 

reconhecida a improcedência liminar dos pedidos iniciais, pois, além de 

possuir negativações preexistentes (o que, em tese, ensejaria a 

aplicabilidade da súmula 385 do STJ), a Reclamante não apresentou 

provas de que teria adimplido as dívidas contraídas perante o mesmo, 

restando justificada a manutenção da inserção creditícia (conforme consta 

da súmula 548 do STJ). Data máxima vênia às considerações inaugurais, 

entendo que as mesmas devem ser repelidas. Consoante se extrai do 

comprovante de restrição apresentado pelo Reclamado (ID nº 25448713), 

todas as negativações realizadas a pedido da empresa “NATURA 

COSMÉTICOS S/A.” foram efetivadas em momento posterior ao 

apontamento debatido nesta lide (restando mais do que evidente que o 

Réu incorreu em um flagrante equívoco ao confundir as datas de inclusão 

com as datas de ocorrência, ou seja, quando as dívidas foram 

contraídas), motivo pelo qual, não há de se falar em incidência da súmula 

385 do STJ. Outrossim, ao que tudo indica, o Reclamado não se atentou 

que a causa de pedir motivadora do ajuizamento da lide está relacionada à 

uma negociação supostamente fraudulenta. A meu ver, acolher a tese 

ventilada como preliminar (no que se refere à incidência da súmula 548 do 

STJ) não só iria atribuir um caráter teratológico ao pronunciamento 

jurisdicional, como também, iria ferir flagrantemente o direito constitucional 

de acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88) conferido à Reclamante. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar efetuar uma compra, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido do 

Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida 

representada pelo valor de R$ 1.583,28. A Autora relatou que, ao 

diligenciar até o estabelecimento do Réu, lhe foi apresentada a cópia de 

um contrato, bem como, de um documento de identificação pessoal falso. 

A Postulante sustentou que a negociação (compra) firmada com o 

Reclamado foi realizada por uma terceira pessoa e ainda, esclareceu que 

não é a primeira vez que uma estelionatária se utilizou dos seus dados. 

Por entender que foi negativada indevidamente e que tal fato lhe 

proporcionou prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, o Reclamado sustentou 

que a Reclamante efetuou uma compra junto ao estabelecimento, no 

entanto, deixou de promover os pagamentos que se faziam necessários. 

O Réu destacou que, caso a Autora tenha sido vítima de um golpe, não há 

como ser atribuída nenhuma responsabilidade ao estabelecimento 

comercial, pois, todo o ocorrido teria sido ocasionado pela culpa de um 

terceiro. O Postulado defendeu que, em decorrência do inadimplemento 

incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito de cobrança, não 

havendo de se falar em ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada ao ID nº 

24363156 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor da Reclamante. Após promover a análise das manifestações 
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apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório 

anexado aos autos, tenho que o Reclamado não se desincumbiu do ônus 

de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das 

pretensões inaugurais (art. 373, II, do Código de Processo Civil). Embora o 

Reclamado tenha ventilado algumas considerações acerca da aparente 

regularidade do vínculo entre as partes, chegando inclusive a apresentar 

a cópia de uma “Proposta de Crédito” e ainda, um “Histórico Financeiro do 

Cliente”, tenho que a tese defensiva não comporta acolhimento. Reza o 

artigo 341 do CPC/2015: “Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: ”. (Destaquei). 

Segundo consta da exposição inicial, a Reclamante esclareceu que, ao 

tomar conhecimento do apontamento restritivo, diligenciou até o 

estabelecimento Réu e, na oportunidade, lhe foram apresentados os 

documentos inerentes ao negócio que ensejou o apontamento, dentre eles 

o mesmo contrato anexado à defesa, bem como, os documentos pessoais 

supostamente pertencentes à Postulante. In casu, como o Reclamado não 

se dignou em refutar pontualmente a explanação inicial, presumo como 

verdadeira a versão narrada pela parte Autora. Ao analisar os 

documentos que foram apresentados à Reclamante, resta mais do que 

evidente que a mesma foi vítima de uma fraude. Primeiramente, registra-se 

que alguns dados cadastrais inseridos na “Proposta de Crédito” destoam 

daqueles pertencentes à Reclamante, como por exemplo o último dígito do 

RG (que, em vez de “8”, está identificado incorretamente como “9”), a 

naturalidade da consumidora (que, em vez de “Três Passos/PR”, conforme 

consta da Cédula de Identidade apresentada com a impugnação, está 

equivocadamente identificada como “Cuiabá-MT”) e ainda, o endereço 

residencial (o qual é flagrantemente diverso do comprovante de residência 

que instruiu a inicial). Além disso, basta uma simples análise visual 

(restando prescindível qualquer perícia de cunho grafotécnico) para se 

atestar que a assinatura lançada na famigerada “Proposta de Crédito” 

resta diversa daquelas exaradas nos documentos anexos à inicial e no 

termo de audiência de conciliação Outrossim, não se pode olvidar que a 

“Cédula de Identidade” fornecida por um funcionário do Réu à Reclamante 

demonstra nitidamente se tratar de outra pessoa (bastando mera análise 

do registro fotográfico) e ainda, igualmente conserva as mesmas 

informações equivocadas acerca da Reclamante (último dígito do RG, 

naturalidade e inclusive a assinatura do documento). Como se não 

bastasse, consigna-se que, segundo consta do “Histórico Financeiro do 

Cliente” (documento anexo à defesa), não foi realizado nenhum 

pagamento, bem como, todas as prestações (inclusive as vincendas) se 

encontram canceladas, o que, a meu ver, fortalece o entendimento de que 

o Reclamado, ao ser procurado, atestou que a negociação teria sido 

proveniente de uma fraude. Logo, em não havendo nenhum subsídio apto 

para amparar os argumentos exarados na contestação (principalmente 

quando as provas anexadas aos autos comprometem integralmente a 

credibilidade da tese defensiva), entendo que o direito não milita em favor 

do Reclamado, restando clarividente apenas a falha na prestação dos 

seus serviços. Em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), o 

Reclamado assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a venda de quaisquer de seus produtos e, 

consequentemente, evitar que consumidores como a Reclamante viessem 

a ser prejudicados, o que, na presente demanda, definitivamente, não foi o 

que ocorreu. Consigna-se que a matéria debatida nos autos, qual seja, 

fraude na contratação de produtos/serviços, não é estranha às atividades 

típicas desenvolvidas/fornecidas pelo Reclamado (o qual, reitera-se, deve 

sempre zelar pela segurança na contratação), razão pela qual, por se 

tratar de um fortuito interno, a mesma não tem o condão para afastar a 

responsabilidade do estabelecimento comercial. A fim de respaldar a 

fundamentação supracitada, oportuno transcrever os ensinamentos do 

doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do 

consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, refira-se, que no direito do 

consumidor, considerando que o regime de responsabilidade objetiva tem 

por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a existência do 

defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso 

fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse 

sentido, de regra só é considerada excludente da responsabilidade do 

fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, quando o evento 

que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, profissional, do 

fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a promover o rompimento 

do nexo de causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor 

como causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, entendo que tanto a cobrança quanto a 

negativação registrada em detrimento da Reclamante se revelaram ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, o Reclamado deve ser 

civilmente responsabilizado por todo o infortúnio vivenciado pela 

consumidora (entendimento este que, por corolário lógico, compromete o 

acolhimento do pedido contraposto formulado na contestação). No que 

tange à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo 

Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma 

consumerista preceitua em seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, irrefutavelmente vítima de uma fraude, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma decisão proveniente do 

TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

Restando demonstrado que o autor foi vítima de fraude, deve ser 

reconhecida a ilicitude da inscrição negativa de seu nome. A negativação 

indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano moral puro. (...). 

(TJ-MG - AC: 10720180018098001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, 

Data de Publicação: 29/11/2019).”. (Destaquei). No que concerne à prova 

do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a 

inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção 

ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), 

ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O posicionamento em 

questão foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: 

“SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re 

ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 

19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada mais uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, este juízo não pode ignorar o fato de existirem outras 

anotações em detrimento da Reclamante (conforme pode ser facilmente 

visualizado nos comprovantes de restrição anexados tanto na defesa 

quanto na impugnação). Embora não sejam preexistentes ao apontamento 

debatido na presente lide (o que, consoante alhures mencionado, afasta a 

incidência da súmula 385 do STJ), entendo que os 06 (seis) apontamentos 

efetivados pela empresa credora “NATURA COSMÉTICOS” não podem ser 

desprezados, pois, possuem importância para fins de arbitramento do 

quantum indenizatório. Feitas as ponderações acima mencionadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, a fim de evitar o locupletamento indevido da parte Reclamante, 
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entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, CONDENAR o 

Reclamado ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (04/07/2019). 

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo 

Reclamado. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 

24363156. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2019. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019203-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VARGAS GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-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: 

1019203-78.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 02/04/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

03/03/2020 17:45:35

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1020184-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO PADAVINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DO NASCIMENTO DA SILVA OAB - MT18211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020184-10.2019.8.11.0002. EMBARGANTE: ANTONIO CANDIDO 

PADAVINI EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Por equívoco, restou lançada decisão 

impertinente no id. 29277175, pelo que a torno sem efeito. Trata-se de 

EMBARGOS DE TERCEIRO em que a parte autora informa que é legítima 

possuidora do veículo Honda/CG150 FAN ESDI, ano: 2011/2012, placa 

OGV-3411, cor: vermelha, chassi: 9C2KC1680CR418961, adquirido em 

fevereiro/2018 de ATAIDES GOMES FERREIRA, que por sua vez adquiriu 

do executado RAIMUNDO GOMES, o qual sofreu restrição via RENAJUD na 

execução nº 8010846-87.2019.811.0002 em trâmite neste Juizado pelo 

Sistema PROJUDI, constrição indevida, porquanto o veículo somente não 

foi ainda transferido perante o órgão responsável - DETRAN -, por 

dificuldades financeiras do embargante, requerendo liminarmente o 

imediato cancelamento na restrição judicial realizada através do sistema 

RENAJUD. Decido. No presente caso, o provimento antecipatório da forma 

e justificativas apresentadas, legitima sua concessão. Compulsando os 

autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, pois o embargante juntou ao feito toda a 

documentação necessária, embasando seu pedido no fato de ser o 

veículo constrito de sua posse, o que se denota pela Autorização para 

Transferência de Propriedade de Veículo ATPV juntado em que espelha 

que a parte executada Sr. RAIMUNDO GOMES como vendedor do bem em 

11.12.2017 para o Sr. ATAIDES. Tais fatos dão maior garantia jurídica ao 

Juízo na conclusão de que realmente o veículo não faria mais parte do 

acervo de bens da parte executada, e assim, seria ilegítima a constrição. 

Neste contexto, todos os elementos considerados evidenciam a 

probabilidade do direito, todavia não se verifica o perigo de dano imediato, 

podendo aguardar a apresentação de defesa pela parte embargada e, 

ainda, considerando que se trata de veículo, portanto, de fácil 

transferência para outra pessoa, a ausência da inscrição enquanto ainda 

não decidido estes embargos poderá gerar prejuízo a terceiro. Pelo 

exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO da TUTELA PLEITEADA, unicamente 

para permanecer a embargante na sua posse até ulterior deliberação. 

Certifique a existência dos presentes autos no processo em trâmite pelo 

Sistema PROJUDI de nº 8010846-87.2019.811.0002, bem como o teor da 

presente decisão com URGÊNCIA. Recebo os presentes Embargos para 

discussão sem efeito suspensivo, por tratar tão somente da penhora do 

veículo. Cite-se o Exequente - Embargado, para contestar, em quinze (15) 

dias, consignando-se que, se não contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Embargante. A citação 

deverá ser realizada diretamente na pessoa do advogado ? art. 677, § 3º, 

CPC/2015 ? e pessoal somente se a parte embargada não tiver procurador 

constituído nos autos principais. Às providências. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005876-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA FLORES PICOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L LAGROTERIA (REQUERIDO)

HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005876-32.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LETICIA OLIVEIRA FLORES 

PICOLI REQUERIDO: L LAGROTERIA, HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora 

que em 27.03.2019 adquiriu das reclamadas diversos aparelhos da área 

de estética para realização de procedimentos em seu centro, pelo valor 

total de R$ 47.917,00 (quarenta e sete mil e novecentos e dezessete 

reais), sendo pagamento negociado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 

título de entrada e 36 (trinta e seis) parcelas mensais no valor de R$ 

1.325,00 (mil reais e trezentos e vinte e cinco centavos), afirmando que 

um deles (Light Pulse com Aplicador Intercambiável) não obteve o 

resultado prometido, e tentou resolver a questão por diversas vezes, mas 

sem sucesso, o que lhe tem causado muitos prejuízos. Desta forma, 
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requer seja determinada a suspensão das faturas a partir do mês de 

março/2020 BEM COMO DAS VINCENDAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, 

A SER ARBITRADA. Decido. Analisado os autos, verifico que não deve 

prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste 

momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o mínimo de 

contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, porquanto se 

constata pelos argumentos trazidos pela parte autora que dependem de 

prova a ser produzida ainda no feito durante a instrução processual, 

restando, assim, necessária a instauração do contraditório para maior 

segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que 

ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006243-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNY KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO OAB - MT22302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006243-56.2020.8.11.0002. AUTOR: JEANNY KARLA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REU: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MATERIAS E MORAIS, aduzindo a parte autora que adquiriu 

em 24.10.2019 uma Máquina de costura Singer Starlet 6660 – 56 pontos 

na loja requerida pelo valor de R$ 249,90 (duzentos e quarenta e nove 

reais e noventa centavos), com previsão de entrega em 10 (dez) dias, 

mas tal não ocorreu até o momento, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que a requerida seja compelida a efetivar a entrega 

imediata do produto, sob pena de multa a ser arbitrada. Decido. Analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou RECIBO DO SACADO que contém a descrição 

do produto adquirido e o número do pedido, no valor apontado pela autora, 

com o respectivo comprovante de pagamento (em 22.10.2019) dois dias 

antes do vencimento (id. 29573834), bem como email trocado com a parte 

requerida (id. 29573836), coadunando com a narrativa apresentada e 

autorizando a concessão da liminar. Neste contexto, o Código de Defesa 

do Consumidor prevê: 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. § 1º Não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2º Poderão as 

partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no 

parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e 

oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser 

convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do 

consumidor. § 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas 

do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a 

substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou 

características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto 

essencial. § 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 

1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver 

substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante 

complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem 

prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, DETERMINO A ENTREGA do produto adquirido, como 

solicitado, prazo de 10 (DEZ) dias, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006462-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006462-69.2020.8.11.0002. AUTOR: LETICIA DA SILVA DE DEUS REU: 

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que era 

aluna da UNIVAG e recebeu uma oferta da requerida para transferir seu 

curso com desconto de 60% (sessenta por cento) nas matérias com os 

valores parcelados durante o semestre estudado, afirmando que as 

grades das duas instituições não são idênticas e assim fez outras duas 

matérias fora do semestre normal da faculdade que não foram abrangidas 

pelo desconto e parcelamento então prometidos, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso, inclusive no PROCON, 
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objetivando com a presente ação a concesão de liminar para que a autora 

possa ser matriculada neste semestre mesmo com o débito que possui. 

Decido. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela 

verossimilhança das alegações da parte autora, vez que juntou a 

reclamação perante o PROCON sem conseguir resolver a situação (id. 

29627460), o contrato de prestação de serviços educacionais com a 

oferta do desconto e demonstrativo de mensalidade (id. 29627463), 

coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da 

liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, DETERMINO À REQUERIDA A EFETIVAR A MATRÍCULA 

DA PARTE AUTORA para o semestre que se inicia, até ulterior 

deliberação, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a 

gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c 

artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015901-41.2019.8.11.0002

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:

ALINE AFONSO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015901-41.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: ALINE AFONSO BARBOSA Vistos. Verifica-se que 

a parte exequente REQUER a EXTINÇÃO do presente feito (ID 27217889), 

alegando que celebrou acordo extrajudicial do débito ora executado e que 

houve quitação integral do débito. É o breve relato. Decido. Assim, julgo 

extinto o processo nos termos do artigo 924, II do CPC. Remetam-se 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: 1019874-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON NUNES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019874-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAILSON NUNES DE LIMA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. Em 

análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a sua 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

Remetam os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012953-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ANDRE SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012953-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WESLEY ANDRE SILVA 

SOUZA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos 

etc. INDEFIRO o pedido de redesignação de audiência (ID 28453322), 

tendo em vista que o patrono da parte autora não demonstrou garantias de 

que conseguirá comunicar-se com o requerente para comparecimento 

futuro. Em análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou qualquer 

comprovação para justificar sua ausência. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além 

dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância 

à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo 

sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a 

autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal 

da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa 

consideração, com escoro no art. 485, IV, do NCPC, c/c art. 51, inciso I, da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 
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9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remeta-se o 

processo ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020027-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA RODRIGUES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020027-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA RITA RODRIGUES DE 

FREITAS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. Em 

análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido 

devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma para a sua 

ausência. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

(grifo nosso). Feita essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do 

CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento 

das custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: 

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 

Remeta-se o processo ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020533-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020533-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SIMONE REGINA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em 

razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho 

não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remetam-se os 

autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020491-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020491-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RENATA RODRIGUES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Verifica-se 

que a parte exequente REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito (ID 

28924264). É o breve relato. Decido. Assim estabelece o Enunciado 90 do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento. Isto posto, HOMOLOGO, para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, o pedido de DESISTÊNCIA da 

parte autora. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC. Em 

havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020407-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA CRISTINA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020407-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NATALIA CRISTINA DO 

AMARAL REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em análise 

aos autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em 

razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho 

não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 
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processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remeta-se o 

processo ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020437-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY NUNES FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020437-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSELY NUNES FONTOURA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. É Breve relato. DECIDO. Em análise aos 

autos, depreende-se que a parte Requerente deixou de comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação, em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Em 

razão do não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho 

não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o 

processo além dos casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...) Nesse sentido é 

o entendimento jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º 

Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita 

essa consideração, com escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Remeta-se o 

processo ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 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: 1004748-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA VILELLA VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1004748-74.2020.8.11.0002 REQUERENTE: MARIA BENEDITA VILELLA 

VELASCO REQUERIDO: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013044-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARNEIRO DE ARRUDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA OAB - MT26518/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES 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: LUCIANO CARNEIRO DE ARRUDA LARA 

Endereço: RUA PARECIS, 12, (LOT JD MARAJOARA II), MARAJOARA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-572 Senhor(a) LUCIANO CARNEIRO 

DE ARRUDA LARA: 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. 

1013044-22.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/04/2020 Hora: 13:00 Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 03/02/2020 

Hora: 16:00 REQUERENTE: LUCIANO CARNEIRO DE ARRUDA LARA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - 

MT26518/O-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, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(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: 1013044-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARNEIRO DE ARRUDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA OAB - MT26518/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES 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: LUCIANO CARNEIRO DE ARRUDA LARA 

Endereço: RUA PARECIS, 12, (LOT JD MARAJOARA II), MARAJOARA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-572 Senhor(a) LUCIANO CARNEIRO 

DE ARRUDA LARA: 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. 

1013044-22.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 39.920,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/04/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: LUCIANO CARNEIRO DE ARRUDA LARA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - MT26518/O-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, 3 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006017-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (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: EDIVALDO MARTINS DE SOUZA Endereço: RUA 

SETE, S/N, QD 08, LT 11, CONSTRUMAT, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) EDIVALDO MARTINS 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. 1006017-51.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.900,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 01/04/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: EDIVALDO MARTINS DE SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - MT16282/B 

REQUERIDO(A): ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO 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, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007050-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO APARECIDO DE CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MELLI ARISI OAB - MT21848/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))
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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: THIAGO APARECIDO DE CAMPOS SOUZA 

Endereço: AV FILINTO MÜLLER, - DE 2453/2454 A 2745/2746, JARDIM 

PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-000 Senhor(a) THIAGO 

APARECIDO DE CAMPOS 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. 

1007050-13.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 6.388,23 ESPÉCIE: 

[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 30/10/2019 Hora: 13:15 REQUERENTE: THIAGO APARECIDO DE 

CAMPOS SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: CAIO MELLI ARISI - 

MT21848/O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de setembro 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: 1006759-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO KLEBER DE MACENO MARIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

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 KLEBER DE MACENO MARIANI Endereço: 

RUA PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, 280, (LOT PRQ AMBAR) QUADRA 

13, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-493 Senhor(a) 

JOAO KLEBER DE MACENO MARIANI: 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. 

1006759-76.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 12.180,15 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/04/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: 

JOAO KLEBER DE MACENO MARIANI Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARINE MARTELLI - MT23062-O, JAQUELINE PIOVESAN - MT23046-O 

REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004814-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO MACHADO (REQUERENTE)

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 1004814-54.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 3 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

03/03/2020 14:52:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009813-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL CATARINA PADILHA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ADYEN DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-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: LUZENIL CATARINA PADILHA TAVARES 

Endereço: RUA BOLÍVIA, 03, (LOT PRQ S JOÃO), PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78121-030 Senhor(a) LUZENIL CATARINA 

PADILHA TAVARES: 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. 

1009813-84.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.449,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 18/09/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: 

LUZENIL CATARINA PADILHA TAVARES Advogado do(a) REQUERENTE: 

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - MT17703/O REQUERIDO(A): B2W 

COMPANHIA DIGITAL e outros (3) 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, 16 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009813-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL CATARINA PADILHA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ADYEN DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009813-84.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 3 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009813-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL CATARINA PADILHA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ADYEN DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009813-84.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 3 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009813-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL CATARINA PADILHA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ADYEN DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009813-84.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 3 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009813-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIL CATARINA PADILHA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ADYEN DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009813-84.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 3 de março de 2020.

Intimar a Dra. IZABELLA PACHECO COELHO - OAB/MT nº 27.981-O, 

advogada da vítima Vangela de Souza Pacheco dos Santos, para 

comparecer no Juizado Especial Criminal de Várzea Grande-MT, no dia 

01/04/2020, às 13h30min, para audiência de instrução e julgamento a ser 

realizada nos autos nº 14231-59.2019.811.0042 – Código 215431.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013012-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WELLINGTON DA SILVA SANTANA Endereço: 

RUA HERÓCLITO MONTEIRO, (LOT FIGUEIRINHA), GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78140-050. Senhor(a) WELLINGTON DA SILVA 

SANTANA: 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. 1013012-17.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 21/01/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: WELLINGTON 

DA SILVA SANTANA Advogado do(a) REQUERENTE: INDIANARA 

MAZIERO - MT15739/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, 26 de novembro 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: 1013012-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013012-17.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 3 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011208-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA BATISTA (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))

 

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: CICERO PEREIRA BATISTA Endereço: RUA BOM 

JESUS, 07, QUADRA 18, SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-730 Senhor(a) CICERO PEREIRA BATISTA: 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. 1011208-14.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.390,54 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: 28/11/2019 Hora: 14:30 

REQUERENTE: CICERO PEREIRA BATISTA Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de outubro de 
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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: 1011322-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS JOSE TRINDADE (REQUERENTE)

ELENIR MOREIRA PINTO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (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: ELENIR MOREIRA PINTO TRINDADE Endereço: 

RUA ARY PAES BARRETO, 1242, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-091. Senhor(a) ELENIR MOREIRA 

PINTO TRINDADE 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. 

1011322-50.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.552,00 ESPÉCIE: 

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO 

DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 08/11/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: JESUS JOSE TRINDADE, 

ELENIR MOREIRA PINTO TRINDADE Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - MT22661-O Advogado do(a) 

REQUERENTE: ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - MT22661-O 

REQUERIDO(A): BEACH PARK VACATION CLUB 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, 7 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: 1011322-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS JOSE TRINDADE (REQUERENTE)

ELENIR MOREIRA PINTO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (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: JESUS JOSE TRINDADE Endereço: RUA ARY 

PAES BARRETO, 1242, (LOT GOV J FRAGELLI), CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-091. Senhor(a) JESUS JOSE TRINDADE: 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. 1011322-50.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.552,00 ESPÉCIE: [RESCISÃO / RESOLUÇÃO, RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 08/11/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

JESUS JOSE TRINDADE, ELENIR MOREIRA PINTO TRINDADE Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - MT22661-O 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - 

MT22661-O REQUERIDO(A): BEACH PARK VACATION CLUB 

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, 7 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. 
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(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: 1006931-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

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: VANDERLEI ANTONIO DA SILVA Endereço: RUA 

TRÊS MARIAS, (LOT JD O VERDE), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78148-115 Senhor(a) VANDERLEI ANTONIO DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006931-52.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 15.723,71 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 10/12/2019 Hora: 14:15 REQUERENTE: VANDERLEI ANTONIO 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA CLEUZA DE JESUS - 

MT0020413A 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, 30 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: 1015897-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIL PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

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: GIL PEREIRA DO NASCIMENTO Endereço: RUA 

VINTE E CINCO, 07, JARDIM ELDORADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000. 

Senhor(a) GIL PEREIRA 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. 

1015897-04.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.913,76 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

12/12/2019 Hora: 12:45 REQUERENTE: GIL PEREIRA DO NASCIMENTO 

Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O 

REQUERIDO(A): ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 4 de novembro 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: 1012885-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido(a): BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a) BANCO BRADESCO: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial e documentos que se encontram disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada, nos 

termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1012885-79.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.091,80 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: 17/12/2019 Hora: 12:45 REQUERENTE: GERALDO DA SILVA SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias, após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 7 de novembro 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: 1010249-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIL GALDINA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

 

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: GENIL GALDINA DA SILVA MORAES Endereço: 

TRAVESSA PADRE LUIZ MARIA GUISSONE, 45, CONDOMINIO FLORENÇA, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) GENIL 

GALDINA DA SILVA MORAES: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1010249-43.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 39.840,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 19/09/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: GENIL 

GALDINA DA SILVA MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: ROBSON 

RODRIGO DE ARRUDA COSTA - MT21550/O REQUERIDO(A): OMNI 

FINANCEIRA S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017634-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 PAULO DE CAMPOS Endereço: RUA 

TORIXORÉU, 13, (LOT JD ALÁ), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78141-390 Senhor(a) PEDRO PAULO DE CAMPOS: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 
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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. 1017634-42.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

39.920,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 01/04/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: PEDRO PAULO DE CAMPOS Advogados do(a) 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - 

MT12933-O, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - MT12921-O 

REQUERIDO(A): BANCO ITAUCARD S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 3 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013144-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 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: LUCILENE DA SILVA SANTOS OLIVEIRA 

Endereço: RUA ESPANHA, 45, QUADRA 27, VILA VITORIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-347. Senhor(a) LUCILENE DA SILVA SANTOS 

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. 1013144-74.2019.8.11.0002 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, Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

25/10/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: LUCILENE DA SILVA SANTOS 

OLIVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO - MT2854/B REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de setembro 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: 1013971-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURISLEY BENEDITO DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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) Requerido:Nome: BANCO BMG S.A Endereço: CONDOMÍNIO SÃO 

LUIZ, 1830, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, VILA 

NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-900 Senhor(a) 

BANCO BMG 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. 1013971-85.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Expurgos Inflacionários / 

Planos Econômicos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 01/04/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: AURISLEY BENEDITO 

DE CARVALHO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCILENE 

MARIA SILVA TOLEDO PIZZA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Várzea 

Grande/MT, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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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: 1013971-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURISLEY BENEDITO DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: AURISLEY BENEDITO DE CARVALHO SILVA 

Endereço: RUA ADEMAR DE BARROS, 177, (LOT MANGA), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-724 Senhor(a) AURISLEY BENEDITO 

DE CARVALHO 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. 

1013971-85.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 01/04/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: AURISLEY BENEDITO DE CARVALHO SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - MT27232/O 

REQUERIDO(A): BANCO BMG S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 3 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008572-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON MONGE RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: AILTON MONGE RABELO 

Endereço: RUA SERRA TIRIRICA, 01, (LOT S DOURADA) QUADRA 07, 

GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78141-278 Senhor(a) AILTON 

MONGE RABELO: 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. 

1008572-75.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

04/09/2019 Hora: 16:45 REQUERENTE: AILTON MONGE RABELO 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDNA NUNES CORREA MARQUES - 

MT10529/O REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 5 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004886-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PROFESSOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1004886-41.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 3 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

03/03/2020 17:37:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010877-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEINE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-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: KEINE PEREIRA DA SILVA Endereço: TRAVESSA 

11 DE AGOSTO, (COHAB C REI), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78118-326 Senhor(a) KEINE PEREIRA 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. 1010877-32.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 26/11/2019 Hora: 13:15 

REQUERENTE: KEINE PEREIRA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): TIM 

CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 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: 1004872-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR 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 1004872-57.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 3 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

03/03/2020 17:35:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011455-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON GUESYQUER OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: ALYSON GUESYQUER OLIVEIRA DE ALMEIDA 

Endereço: AVENIDA JARDIM DAS OLIVEIRAS, 20, (LOT JD OLIVEIRAS), 

PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78121-058 Senhor(a) 

ALYSON GUESYQUER OLIVEIRA DE ALMEIDA: 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. 1011455-92.2019.8.11.0002 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: 30/10/2019 Hora: 13:00 

REQUERENTE: ALYSON GUESYQUER OLIVEIRA DE ALMEIDA Advogado 

do(a) REQUERENTE: HILTON DA SILVA CORREA - MT23278/O 

REQUERIDO(A): BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 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, 26 de setembro de 
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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: 1004896-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRINIU CIMIANA DE BARROS NEVES FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1004896-85.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 3 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

03/03/2020 17:43:51

Intimação 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))

 

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 Vistos, etc. Pois bem, foram 

interpostos Embargos de Declaração e Contrarrazões, no prazo legal. 

"Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, 

inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm 

como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem 

clara, dissipando obscuridades ou contradições. A alegação formulada 

nos presentes embargos 28912342 - Embargos de Declaração (Embargos 

de DeclaraÃ§Ã£o) merece guarida, uma vez que realmente restou omissa 

a decisão id. N. 28043796 - Sentença, no tocante ao índice de atualização 

e juros moratórios acerca da condenação ao pagamento de danos 

materiais. CONCLUSÃO. Por tais razões, reconheço a ocorrência da 

omissão, na decisão juntada no id. N. 28043796 - Sentença , passando 

apenas a constar no dispositivo a seguinte decisão: “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, com correção monetária pelo INPC e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da data do débito considerado ilegal 

(02/07/2019).” Assim, conheço os embargos de declaração e dou-lhe 

provimento corrigindo a omissão/contradição indicada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Intimação 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))

 

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 Vistos, etc. Pois bem, foram 

interpostos Embargos de Declaração e Contrarrazões, no prazo legal. 

"Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, 

inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm 

como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem 

clara, dissipando obscuridades ou contradições. A alegação formulada 

nos presentes embargos 28912342 - Embargos de Declaração (Embargos 

de DeclaraÃ§Ã£o) merece guarida, uma vez que realmente restou omissa 

a decisão id. N. 28043796 - Sentença, no tocante ao índice de atualização 

e juros moratórios acerca da condenação ao pagamento de danos 

materiais. CONCLUSÃO. Por tais razões, reconheço a ocorrência da 

omissão, na decisão juntada no id. N. 28043796 - Sentença , passando 

apenas a constar no dispositivo a seguinte decisão: “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, com correção monetária pelo INPC e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da data do débito considerado ilegal 

(02/07/2019).” Assim, conheço os embargos de declaração e dou-lhe 

provimento corrigindo a omissão/contradição indicada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Intimação 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))
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL 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 Vistos, etc. Pois bem, foram 

interpostos Embargos de Declaração e Contrarrazões, no prazo legal. 

"Haverá obscuridade quando o a sentença deixar de ser clara, isto é, 

inteligível. Será contraditório o julgado que faz, na fundamentação, 

afirmações inconciliáveis, ou quando daquela não podia chegar 

logicamente ao dispositivo. Omissa será a sentença que deixar de se 

pronunciar, quer na fundamentação, quer no dispositivo, sobre matérias 

suscitadas pelas partes ou que deveriam ser apreciadas de ofício". SLABI 

FILHO, Nagib, Sentença Cível, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001, 

pág. 437, Apud MONTENEGRO FILHO, Misael, Recursos Cíveis na Prática, 

2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 122. Os embargos declaratórios têm 

como finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de deixar bem 

clara, dissipando obscuridades ou contradições. A alegação formulada 

nos presentes embargos 28912342 - Embargos de Declaração (Embargos 

de DeclaraÃ§Ã£o) merece guarida, uma vez que realmente restou omissa 

a decisão id. N. 28043796 - Sentença, no tocante ao índice de atualização 

e juros moratórios acerca da condenação ao pagamento de danos 

materiais. CONCLUSÃO. Por tais razões, reconheço a ocorrência da 

omissão, na decisão juntada no id. N. 28043796 - Sentença , passando 

apenas a constar no dispositivo a seguinte decisão: “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, com correção monetária pelo INPC e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da data do débito considerado ilegal 

(02/07/2019).” Assim, conheço os embargos de declaração e dou-lhe 

provimento corrigindo a omissão/contradição indicada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009860-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-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: EDMAR VIEIRA DA SILVA Endereço: RUA 

ARUBA, (LOT JD N MUNDO), NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78149-104 Senhor(a) EDMAR VIEIRA 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. 1009860-58.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.199,00 ESPÉCIE: [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: 24/09/2019 Hora: 16:30 

REQUERENTE: EDMAR VIEIRA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

FABIO JOSE DOS SANTOS - MT0016263A REQUERIDO(A): ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A. e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005034-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANNY CRISTINA DA SILVA MORAIS (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: STEFANNY CRISTINA DA SILVA MORAIS 

Endereço: RUA CHINGU QUADRA 04, S/N, BAIRRO GILSON DE BARROS 

CUIABÁ - MT - CEP: 78.150-716. Senhor(a) STEFANNY CRISTINA DA 

SILVA MORAIS: 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. 

1005034-52.2020.8.11.0002 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: 01/04/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: STEFANNY CRISTINA DA SILVA MORAIS 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, 3 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009916-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE ORTEGA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: JULIANE ORTEGA DA COSTA Endereço: RUA RUI 

BARBOSA, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-620 Senhor(a) JULIANE ORTEGA DA COSTA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009916-91.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.636,00 ESPÉCIE: [PERDAS E DANOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 18/09/2019 Hora: 15:45 REQUERENTE: JULIANE ORTEGA DA COSTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDREY REVELES KIST - MT0021506A-O 

REQUERIDO(A): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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, 16 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004962-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LIMA SANTANA OAB - MT23570/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1004962-65.2020.8.11.0002 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte Reclamante para juntar, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento: a) 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; b) Extrato emitido no balcão dos órgãos de restrição ao 

crédito (SPC, SCPC, SERASA) que informe a data de sua emissão (60 

dias). Várzea Grande/MT, 3 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 03/03/2020 18:02:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009532-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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: VINICIUS ARAUJO DA SILVA Endereço: RUA 

COLORADO, 10, (LOT PRQ LAGO) Quadra 04, PARQUE DO LAGO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-720 Senhor(a) VINICIUS ARAUJO 

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. 1009532-31.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.458,52 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 16/09/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: VINICIUS ARAUJO DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO MORAES DA SILVA - 

MT22685/O REQUERIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 
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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: 1007125-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESCALITI PAOLA FAGUNDES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 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 Processo nº 1007125-18.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 3 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

03/03/2020 18:06:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006506-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 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: LUIZ FELIPE RIBEIRO DA SILVA Endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) LUIZ FELIPE RIBEIRO 

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. 1006506-25.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.057,12 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: 04/10/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: LUIZ FELIPE RIBEIRO 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - 

MT0009150A REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 2 de setembro 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: 1012948-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (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))

 

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: EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOÃO PONCE DE ARRUDA, 320, (LOT 

CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-376 

Senhor(a) EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME: 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. 1012948-07.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

14.516,17 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 07/11/2019 Hora: 16:30 REQUERENTE: EJS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA - ME Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL NAVES DIAS - 

MT0014847A-N REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 
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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, 7 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: 1012948-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012948-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EJS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto, etc. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de 

reclamação cível com pedido de liminar, na qual a parte Reclamante 

informa que é cliente da Reclamada através da Unidade Consumidora n. 

6/374922-3, alegando que foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 

9.516,17(nove mil, quinhentos e dezesseis reais e dezessete centavos), 

cuja cobrança trazem informações de irregularidade em sua unidade 

consumidora. Informa ainda, que o valor cobrado não corresponde ao seu 

consumo mensal. E na tentativa de resolver administrativamente, procurou 

a Reclamada, porém não obteve êxito. Requer a inexigibilidade do débito e 

dano moral. Alegou que a fatura questionada na presente demanda não 

reflete o real consumo de energia consumida em sua unidade residencial. 

Pugnou pelo julgamento procedente do seu pedido para declarar inexigível 

a referida fatura, tendo em vista que houve erro por parte da Ré, em 

realizar tal cobrança, bem como para recebimento de indenização por 

dano moral. A parte Requerida, por sua vez, apresentou contestação 

alegando em síntese, que a fatura questionada fora gerada com base na 

lídima leitura registrada no medidor da unidade consumidora do 

Requerente, após vistoria do INMETRO, em que foi constatada a 

irregularidade no medidor, não havendo que falar em ilegalidade e/ou 

abusividade na cobrança. Observando os documentos carreados pela 

Reclamada, constata-se que foi apresentado o TOI assinado por dois 

técnicos da Reclamada. TOI este informando que o “medidor retirado para 

aferição”. Ainda, há a demonstração de envio de correspondência ao 

Reclamante, com a finalidade de cientifica-lo da ocorrência. Por fim, a 

Reclamada apresentou fotografias do medidor, indicando os problemas 

alegados, bem como o laudo INMETRO e teve como resultado final 

“Reprovado”. Vejamos a conclusão: “O medidor não está funcionando de 

acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os 

erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de 

exatidão. O medidor encontra-se com a base violada.”. Portanto, 

constatada a irregularidade no medidor. Dessa forma, tem-se que a 

Reclamada adotou o procedimento administrativo para a verificação da 

irregularidade, dando cumprimento à determinação contida no art. 129, da 

Resolução 414 da ANEEL. Desta feita, não resta comprovado que houve 

equívoco na cobrança da energia no referido mês. Portanto, a Reclamada 

demonstrou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu 

direito de credora. Assim, não verifico ilegalidade praticada pela 

Reclamada, já que os referidos documentos se traduzem em prova a 

socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o 

deslinde da controvérsia. Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto 

Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

(...) Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à regra 

contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos 

expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação documental 

suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu desfavor. De 

outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só 

não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível 

de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do NCPC. Portanto, não incorreu a 

Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). Dispositivo: Diante do exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, opino pela procedência do pedido contraposto 

formulado pela Reclamada para condenar o Reclamante ao pagamento do 

valor de R$ 9.516,17(nove mi, quinhentos e dezesseis reais e dezessete 

centavos) referente ao refaturamento discutido nos autos, devendo o 

valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da 

data da contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação. Revogo a liminar de ID 24385750. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007024-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNA KAMILA AMARO COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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 1007024-78.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 3 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

03/03/2020 18:51:13

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007837-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 20/08/2019, 

às 13h00min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007837-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 1007837-42.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 3 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009346-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S.A. (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 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: VERA LUCIA DA SILVA Endereço: RUA CAPITÃO 

ALBERTO AGUIAR, 5, (LOT JD MARAJOARA I), MARAJOARA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-490 Senhor(a) VERA LUCIA 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. 1009346-08.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 21/11/2019 Hora: 13:15 REQUERENTE: 

VERA LUCIA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: SILMARA ENORE 

DE MORAIS CORTEZ - MT19249/O REQUERIDO(A): ITAU UNIBANCO S.A. e 

outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 15 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA BRITO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000703-27.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ZENILDA BRITO FARIA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Inépcia da Inicial: Rejeito a preliminar arguida 

pela Reclamada, haja vista que a parte autora colacionou novamente nos 

autos a petição inicial e os documentos que a instruem no id n. 28114750, 

antes mesmo da habilitação do patrono da Ré e da audiência conciliatória. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando 

a existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 
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turno contesta tempestivamente, oportunidade em que alegou apenas a 

inépcia da inicial. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. 

Pois bem. Analisando os autos observo que a Ré não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique o vinculo e o débito, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(03/03/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deveráatender 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: 1010595-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA FELICIO PASCHUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010595-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEONILDA FELICIO PASCHUINI 

REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte Requerente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, conforme 

se verifica no termo juntado no id. n. 24222838 - Termo de audiência 

(Termo Leonilda Felicia (ausente)), em que pese ter sido devidamente 

intimada, e não apresentou justificativa alguma para a ausência. 

Conclusão. Em razão do não comparecimento da parte autora à audiência, 

outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: O 

legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença 

pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não 

comparecer à audiência: para a autora, a extinção do feito, para a ré, a 

revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). 

Feita essa consideração, com fundamento no art. 485, IV, do NCPC, c/c 

art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. Condeno a parte Requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 

28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. Em havendo 

antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. Precluso este 

decisum, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000142-03.2020.8.11.0002
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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:

ELIZABETE CRISTINA LUIZ DE MARIA (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, 3 de março 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: 1003497-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER HOUNSELL KIST RAMOS (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA - ME (REQUERIDO)

ANDREY REVELES KIST (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado 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, 3 de março 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: 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)

 

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, 3 de março 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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007484-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJ COMERCIO DE RODAS E PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

VANDECLEI PETRONILO GAMA (EXECUTADO)

JESSICA ANYELLI GAMA ARRAIS WEBER (EXECUTADO)

JULIANA DE CUBAS GAMA (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, 3 de março 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: 1008208-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado 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, 3 de março 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: 1018268-38.2019.8.11.0002

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:

GESSI CORREA 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, 3 de março 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 
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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: 1000305-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DE ALMEIDA 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, 3 de março 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002780-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HEMYLLE LOWAYNE ALBERTO SILVA 03579825178 (EXECUTADO)

HEMYLLE LOWAYNE ALBERTO SILVA (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, 3 de março 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.
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